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“Водата като течно, подвижно и 

всепроникващо вещество е начало на всичко” 

Талес, гръцки философ 

 (640 -548г. пр. н. е.) 

1. УВОД 

 

Опазването на чистотата на водите от замърсяване и тяхното разумно и екологосъобразно 

използване е един от основните проблеми на съвременното човечество. Изчерпването й като 

природен ресурс през последните десетилетия се дължи не само на свръхпотреблението, но и на 

нейното повсеместно контаминиране. С урбанизацията на населените места, прогресивното увели-

чаване на населението, развитието на селското стопанство и промишлеността, непрекъснато 

нараства, както потреблението на чиста вода, така и количеството на отделяните отпадъчни води. 

Когато отпадъчните води се заустват непречистени или частично пречистени във водоприемници-

те, те силно влошават качеството на природните води и ги правят негодни или непълноценни за 

водоснабдяване, напояване, както и за други стопански цели.  

Степента на влияние на отпадъчните води върху чистотата на водите във водоприемниците 

се определя от характера на съдържащите се в тях замърсяващи вещества, тяхното количествено 

съотношение и от фоновата качествена характеристика на водния обект. За да не се допуска 

замърсяване на природните води, необходимо е да се познават характерните особености  на отпа-

дъчните води в качествен и количествен аспект, за да се подберат най-подходящите методи, 

средства и технологични схеми за тяхното пречистване до регламентираните нива. Световна 

тенденция е пределно допустимите стойности на вредните вещества, които нормативно е 

разрешено да се съдържат в отпадните води, непрекъснато да се понижават. Това налага разра-

ботването и инвестирането във все по-съвременни технологии за пречистване на отпадъчните води 

от населените места и от различните производствените дейности. 

През периода 1990-1995 г. количеството на образуваните отпадъчни води в страната 

намалява с бързи темпове, а след 2000 г. се отбелязва относително стабилизиране на този пока-

зател (442 млн.m
3
 - 503 млн.m

3
 годишно). Това е в резултат, както от преструктурирането на 

икономическите дейности (преустановяване или намаляване на редица производства, генериращи 

течни отпадъци), така и от изпълнението на Директива 91/271/ЕС, относно пречистване на 

отпадъчни води от населени места (задължаваща страните-членки на ЕС да изградят  СПСОВ в 

селища с над 10 000 жители). Въз основа на този документ през 1999 г. е приета Национална  

програма за приоритетно изграждане на градски пречиствателни станции за отпадъчни води за 

населени места. В програмата е предвидено изграждането на 81 нови и реконструкция и 

модернизация на 23 съществуващи ГПСОВ.  

В годините от 2009 до 2013 г. в страната са въведени в действие 26 нови и модернизирани 

СПСОВ, с общ капацитет 1241 хил. еквивалент жители, с което общия брой на действащите 

СПСОВ достига 90. Въпреки това, около 25% от генериранети отпадъчни води в попадат във 

водните тела без пречистване. От останалата част (75%) само 66% се обработват с вторични и 

третични методи, т.е. до нива на замърсителите съответстващи на категорията на водоприемника. 

Следователно, значителни количества отпадъчни води постъпват във водоемите непречистени или 

недостатъчно пречистени, с което дестабилизират екологичното равновесие в хидроекосистемите. 

Към края на 2013 г. без пречиствателни станции са 33 населени места с над 10 000 и 117 

селища с 2 000 до 10 000 реален брой жители. По този показател България е сред страните с 

относително нисък дял на населението, свързано с ПСОВ спрямо други европейски страни. 

По данни на ИАОС, дори най-съвременната на този етап ПСОВ, пусната в експлоатация през 

2011 г. в гр. Стара Загора, не постига проектната степен на пречистване на отпадъчните води по 

всички показатели, което налага извършване на проучвания, анализи и оценки за нейната работа. 
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Друг нерешен напълно проблем е този за оползотворяване на утайките от пречиствателните 

станции към населени места и животновъдни обекти. Те са богати на органични вещества, на 

макро- и микроелементи, които ги прави много подходящи за използването им за наторяване. В 

същото време утайките могат да съдържат прекомерни количества от някои биогенни елементи и 

тежки метали, или патогенни микроорганизми и инвазионни форми на паразити, което ги прави 

опасни за околната среда, здравето на хората и животните. Въпреки повишения интерес на 

учените към тази проблематика през последните години, все още няма пълна яснота по този 

въпрос. 

 Посочените аргументи мотивираха извършването на това комплексно проучване. 

 

2.   ЦЕЛ И ЗАДАЧИ 

 
Основната цел на настоящата дисертация е да се направи екологична и агроекологична 

характеристика и оценка на отпадъчните води и на утайките от пречиствателна станция в населено 

място и ПС на месопреработвателно предприятие, по физикохимични и микробиологични 

показатели, с оглед заустването им във водоприемниците (отпадъчни води) и пригодността им за 

използване в земеделието (отпадъчни води и утайки). 

За постигане на така поставената цел бяха изпълнени следните задачи: 

 

1. Характеристика, екологична и агроекологична оценка на качеството на 

отпадъчните води и на утайките от ГПСОВ - гр. Стара Загора, по физикохимични и 

микробиологични показатели. 

1.1.    Отпадъчни води. 

1.1.1.    Характеристика на отпадъчните води. 

1.1.2. Екологична оценка на отпадъчните води, с оглед заустването им във  водоприемник.  

1.1.3. Агроекологична оценка на отпадъчните води, с оглед използването им за  напояване. 

1.2. Утайки - агроекологична характеристика и оценка. 

 

2. Характеристика, екологична и агроекологична оценка на качеството на 

отпадъчните води и на утайките от ПСОВ на предприятие за преработка на птиче месо, с. 

Коларово, Община Раднево, по физикохимични и микробиологични показатели. 

2.1.   Отпадъчни води. 

2.1.1. Характеристика на отпадъчните води. 

2.1.2.   Екологична оценка на отпадъчните води, с оглед заустването им във водоприемник.         

2.1.3.   Агроекологична оценка на отпадъчните води, с оглед използването им за напояване. 

2.2. Утайки - агроекологична характеристика и оценка. 

           

 3 . Прилагане на многофакторен и принципен компонентен анализ за обработка на 

получените резултати. 

3.1.      Многофакторен анализ. 

3.1.1 Многофакторен анализ на отпадъчните води от ГПСОВ-Стара Загора по 

физикохимични и микробиологични показатели. 

3.2.      Принципен компонентен анализ. 

3.2.1.   РСА за разпределение на влиянието на физикохимичните показатели на отпадъчните 

води от двете пречиствателни станции, по пунктове за мониторинг и по месеци. 

3.2.2.  Регресионни модели за определяне съдържанието на органичните и минерални 

вещества в отпадъчните води, от двете пречиствателни станции. 

3.2.3.   Корелационни зависимости между показателите на отпадъчните води и утайките. 

3.3.   Многофакторен анализ на утайките от ГПСОВ-Стара Загора по физикохимични 

показатели.  
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3.   МАТЕРИАЛ И МЕТОДИ 

3.1.  Материали 

     

 3.1.1. Обекти на проучване 

Проучването беше проведено в две пречиствателни станции за отпадъчни води на 

територията на област Стара Загора - Градска пречиствателна станция за отпадъчни води 

(ГПСОВ), гр. Стара Загора и Пречиствателна станция за отпадъчни води (ПСОВ) на предприятие 

за преработка на птиче месо, с. Коларово, Община Раднево. 

 

3.1.1.1. ГПСОВ, гр. Стара Загора 

ГПСОВ, гр. Стара Загора е пусната в експлоатация през м. Април 2011 г. На този етап, тя е 

най-модерната в страната, с модул за производство на биогаз. Разположена е на 2 km югоизточно 

от гр. Стара Загора (агломерация над 100000 еквивалентни жители). В нея постъпват за 

пречистване всички генерирани от града отпадъчни води. Капацитетът на станцията е за обработка 

на 3507 m
З
 отпадъчни води за час. Количество на получаваните утайки за една година е 3173.8 

t/СВ. ГПСОВ притежава три степени на пречистване (механично, биологично и третично стъпало 

– с отстраняване на органичен азот и фосфор). 
 

3.1.1.2. ПСОВ към предприятие за преработка на птиче месо, с. Коларово, Община 

Раднево, Област стара Загора 

Пречиствателната станция за отпадъчни води е към предприятие за преработка на птиче месо 

на фирма “Нанюк Интернешънъл” ООД. ПСОВ е разположена на 500 m северозападно от с. 

Коларово, с капацитет 500 еквивалентни жители и обем на отпадъчните води 48 m
З
 на ден. 

Отпадъчните води, постъпващи за пречистване в станцията се формират главно от производ-

ствената дейност на предприятието, битово-фекалните отпадъчни води от персонала, както и води 

формирани при измиване на инвентара и помещенията за разфасовка на птиче месо. В 

пречиствателната станция водите се подлагат на тристепенно пречистване, механично (отделяне на 

едри примеси чрез самопочистваща решетка), физикохимично (чрез прибавяне на полифлокулант и 

коагулант /железен сулфат – Fe2(SO4)3/, с последваща флотация) и биологично пречистване (в 

биобасейни с активна утайка). 

 

3.1.2. Пунктове за мониторинг и пробонабиране 

3.1.2.1. Пунктове за мониторинг 

 

ГПСОВ-Стара Загора. Проучването беше проведено от м. Януари 2013 г. до м. Декември 

2014 г. Проби отпадъчни води и утайки за анализ бяха вземани веднъж на два месеца от 

определените пунктове за мониторинг (ПМ), както следва: 

А. Отпадъчни води:   

 ПМсз-1 – вход за биобасейните; 

 ПМсз-2 – изход от биобасейните;  

 ПМсз-3 - секция за рециркулация на отпадъчните води, след вторичните утаители; 

 ПМсз-4 – изход за пречистените отпадъчни води. 

Б. Утайки:  

 ПМсз-5 – ленти за уплътнена утайка; 

 ПМсз-6 – изход от метантанка;  

 ПМсз-7 – ленти за обезводнена утайка, изход на станцията. 

Общият брой на взетите проби беше 48 за отпадъчните води и 36 за утайките. 

 

ПСОВ, с. Коларово. Проучването беше проведено от м. Януари 2013 г. до м. Декември 2014 

г. Проби отпадъчни води и утайки за анализ бяха вземани веднъж на два месеца от определените 

пунктове за мониторинг, както следва: 

А. Отпадъчни води:   
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 ПМк- 1 – вход за непречистените отпадъчни води; 

 ПМк- 2 – вход за биобасейните, след физикохимичната обработка на водите; 

 ПМк- 3 - изход от биобасейните; 

 ПМк- 4 – изход за пречистените отпадъчни води, след вертикалния утаител. 

Б. Утайки:  

 ПМк-5 –утайка, след вертикалния утаител, изход на станцията. 

Общият брой на взетите проби беше 24 за отпадъчните води и 6 за утайките. 

 

3.1.2.2. Пробонабиране 

Отпадъчни води. Проби отпадъчни води от проучваните обекти (ГПСОВ - гр. Стара Загора и 

ПСОВ, с. Коларово) бяха вземани съгласно изискванията на БДС EN ISO 5667-1/2007; БДС ISO 

5667-10:2002. За физикохимичен анализ пробите се вземаха ръчно, с лични предпазни средства, в 

количество около 4 L, а за микробиологичен анализ, в количество около 300 mL, в стерилни 

стъклени съдове. Пробите за микробиологичен анализ бяха поставяни в хладилна чанта при 

температура 4-6 
о
С и до два часа след вземането им се транспортираха до микробиологичната 

лаборатория за анализ. Консервирането на водните проби бе извършено според изискванията на 

БДС EN ISO 5667-3/2012. 

Утайки. Проби утайки от двете ПС бяха вземани съгласно изискванията на БДС ISO 5667-

13:2011 – ръчно, с лични предпазни средства в химически чисти съдове, в количества около 500 g 

за физикохимичния анализ и в стерилни стъклени съдове, в количества около 100 g за 

микробиологичния анализ. Пробите отпадъчни води и утайки за микробиологичен анализ се 

транспортираха в хладилна чанта при температура 4-6 
о
С и се разработваха до два часа след 

пробовземането.  

 

3.1.3. Изследвани показатели  

3.1.3.1. Отпадъчни води 

        Отпадъчните води от проучваните пречиствателни станции бяха анализирани по следните 

показатели:  

 физикохимични - рН, електропроводимост, общ калий, мазнини, като неразтворени 

вещества, общ азот, общ фосфор, ХПК  и БПК5  се определят съгласно (Наредба № 6/2000 г.) 

и капацитета на станцията (броя екв. жители);  

 тежки метали и микроелементи - съдържание на Cd, Pb, Ni, Cr, Zn, Cu, Mn, Fe, 

(регламентирани в Наредба № 18/2000 г.); 

  микробиологични – общ брой аеробни мезофилни бактерии (микробно число), колиформи 

(респ. E. coli), ентеробактерии (респ. Salmonella spp.), (регламентирани в Наредба № 18/2000 

г.). 

3.1.3.2. Утайки 
          Утайките от изследваните пречиствателни станции бяха анализирани по следните 

показатели:  

 физикохимични - рН, електропроводимост, абсолютно сухо вещество, общ органичен 

въглерод, общи и подвижни форми на азот, фосфор и калий;  

 тежки метали и микроелементи - съдържание на Cd, Pb, Ni, Cr, Zn, Cu, Mn, Fe;  

 съдържание на микроорганизми и паразити -  Escherihia coli - титър, Escherihia coli 

O157:H7, Salmonella spp. и жизнеспособни яйца на хелминти (регламентирани в Наредба за 

реда и начина за оползотворяване на утайки от пречистването на отпадъчни води чрез 

употребата им в земеделието).  
 

3.2.     МЕТОДИ 

3.2.1.   Методи за анализ на отпадъчни води 

3.2.1.1. Физикохимични показатели 

 Температура (
о
С ); 

 Активна реакция (рН) - ISO 10523; 
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        За измерването бе използван стационарен  рН-метър „Lab 850”. Приложен бе електрохимичен 

метод за измерване на рН от 1 до 11, посредством стъклен pH – електрод с вграден температурен 

сензор. 

 Електропроводимост (µS.сm
-1

) - БДС EN 27888.  

      Използван бе преносим многопараметричен уред Multi 340i/SET (Cond – електрод, с вграден 

температурен сензор). Приложен бе електрохимичен метод, използващ се като мярка за концентра-

цията на йонизируемо разтворените вещества във води (μS.cm
-1

). 

 Неразтворени (суспендирани) вещества,  mg/l – БДС 17.1.4.04.  

Методът се основава на задържането върху филтъра на неразтворени частици, съдържащи се в 

определен обем вода и определяне на тяхната маса след изсушаване при 105ºС. 

  Химична потребност от кислород (ХПК), mg/l  - БДС ISO 6060.  

Методът се базира на окисляването, на съдържащите се във водата органични и неорганични 

вещества, със силен окислител - K2Сr2O7 в кисела среда, при нагряване и последващо титруване с 

морова сол и индикатор фероин.  

  Биохимична потребност от кислород за 5 денонощия (БПК5), mg/l – БДС EN 1899-1,2.   

      За определяне на БПК5 бе използван aпарат „BOD-System OxiDirect”, с който се определя 

количеството разтворен кислород, необходим на аеробните микроорганизмите за разграждане на 

органичните вещества във водната проба,  инкубирана при 20
о
С за 5 денонощия и рН на средата от 

6-8.  

 Хлориди (CI
-
), mg/l  - БДС ISO 9297.  

 Приложен бе стандарта за определяне на Сl
-
, основаващ се на утаечен обемен анализ, при 

който Сl
-  

се утаяват в неутрална или слабо алкална среда (рН 7-10) с разтвор на AgNO3 до малко 

разтворимото съединение AgСl. Еквивалентният пункт на този утаечен процес се установява с 

помощта на индикатора K2CrO4, който образува утайка с Ag
+
, оцветяваща разтвора в оранжево-

керемиден цвят.  

  Сулфати (SO4
2-

), mg/l  - БДС 3588.  

 Приложен е спектрофотометричен метод, основаващ се на взаимодействието на SO4
2- 

с разтвор 

на бариев хлорид, до получаване на неразтворим бариев сулфат, поддържан в равновесно 

суспендирано състояние с разтвор на желатин. Определянето е извършено при дължина на вълната 

490 nm. Използван е спектрофотометър UV/VIS JENWAY 6705.  

  Общ фосфор (Р), mg/l - БДС EN ISO 6878-1. 

  Използван бе стандарта, свързан с минерализация (разграждане) на органичните вещества, 

съдържащи се във водната проба със използване на силни окислители (К2S2O8; смес от H2SO4 и 

NaOH) при нагряване и последващо спектрометрично определяне със спектрофотометър UV/VIS 

JENWAY 6705 на концентрацията на присъстващите  в пробата ортофосфати,  чрез измерване 

абсорбцията на получения, оцветен в синьо, молибдатен комлекс при дължина на вълната 880 nm.  

 Общ азот (N), mg/l - БДС EN 25663. 

      По метода за определяне на общ азот по Kjeldahl (амониев, нитритен, нитратен и по-малка част 

органичен азот) чрез минерализация със Se и концентрирана H2SO4, за превръщане на азотните 

съединения в (NH4)2SO4 и последваща дестилация на освободения амоняк, който след това се 

определя чрез титруване със НСl. Използван е парен дестилатор “UDK 146“. 

  Общ калий (К) и натрий (Na), mg/l - БДС ISO 9964-3.  

      Чрез атомно абсорбцинно спектрометрично определяне - за калия с ААС „AAnalyst 800”– 

Perkin Elmer, а за натрия с ААС “Thermo scientific”3000. Предварително пробите бяха 

консервирани с k. HNO3 (БДС EN ISO 5667-3/2012).  

 Екстрахируеми мазнини, mg/l – Вътрешно лабораторна методика (ВЛМ).  

      Използван бе тегловен метод, свързан с извличане на мазнините с етери (диетилов, петролев), 

последващо разделяне на фракции с делителна фуния, претегляне на съдчетата, преди и след 

поставяне на екстрахираните мазнини.  

 Тежки метали и микроелементи, mg/l: Олово (Pb), кадмий (Cd), никел (Ni), мед (Cu), цинк 

(Zn), общо желязо (Fe), манган (Mn), хром (Cr(VI)) – БДС ISO 8288.  
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 Определянето бе извършено чрез атомноабсорбционна спектрометрия – ААС „AAnalyst 

800”– Perkin Elmer и “Thermo scientific”3000, и предварително консервиране на водните проби с k. 

HNO3 (БДС EN ISO 5667-3/2012).  

 

3.2.1.2.  Микробиологични показатели 

 Микробиологичните показатели на отпадъчните води бяха определяни в научната 

лаборатория по Микробиология към секция „Микробиология“ на катедра „Биохимия, 

микробиология и физика“ при Аграрен факултет на Тракийски университет-Стара Загора, чрез 

използване на селективни, хромогенни хранителни среди:  

 Определяне на общия брой мезофилни аеробни бактерии (микробно число).  

       Количественото определяне на микроорганизмите е извършвано по класическия метод след 

приготвяне на серийни, десетократно нарастващи разреждания от отпадъчните води в стерилен 

физиологичен разтвор (1:10, 1:100, 1:1000... и т.н). По 1 ml от приготвените разреждания се 

инокулира върху хромогенна, хранителна среда, нанесена под формата на тънък филм върху 

нетъкана текстилна подложка - Rida
® 

Count Total (R-Biopharm AG, Germany). Всяка отделна 

посявка се изготвя в две повторения. След култивиране в термостат при 35
о
С за 24 - 72 h броят на 

червено оцветените прораснали колонии беше преизчислен като колонииобразуващи единици 

(КОЕ) в 1 ml  от изходния материал.  

 Количествено определяне на колиформи и Escherichia coli.  

От предварително приготвените серийни разреждания (1:10, 1:100, 1:1000... и т.н) се 

трансферира по 1 ml върху най-малко две тестови подложки Rida
® 

Count E. coli/Coliform (R-

Biopharm AG, Germany), с хромогенна хранителна среда, включваща X-Gal (5-бромо-4-хлоро-3-

индолил -β-D-галактопиранозид) – за доказване присъствието на колиформи чрез тяхната β-

галактозидазна активност; и глюкуронова киселина (6-хлоро-3-индолил- 

D-глюкуронова киселина) – за доказване присъствието Е. coli чрез присъщата за тях β-

глюкоронидазна активност. При хидролизата на  X-Gal, колиформите образуват сини до синьо-

зелени колонии, докато при хидролизата на глюкуроновата киселина Е. coli манифестира своето 

присъствие в пробата с образуване на пурпурно до индигово оцветени колонии. След култивиране 

при 35
о
С за 24 - 72 h е определян средно-аритметичния брой на развилите се колонии, който след 

това е трансформиран в КОЕ/ ml  от изходния материал.  

 Enterobacteriaceae, Salmonella spp. 

   От предварително приготвените серийни разреждания (1:10, 1:100, 1:1000... и т.н) се 

трансферира по 1 ml върху най-малко две тестови подложки Rida
®
Count Salmone-

lla/Enterobacteriaceae (R-Biopharm AG, Germany) с модифицирана, селективна, хромогенна храни-

телна среда VRB (Violet Red Bile), включваща X-α-Gal (5-бромо-4-хлоро-3-индолил-α-D-

галактопиранозид), за доказване на Salmonella spp и X-Gal - за останалите представители на сем. 

Enterobacteriaceae. При хидролизата на  X-Gal, ентеробактериите образуват пурпурно до индиго 

оцветени колонии. От друга страна, представителите на Salmonella spp. формират синьо оцветени 

колонии в резултат хидролизата на X-α-Gal.  След култивиране при 35
о
С за 24 - 72 h е определян 

средноаритметичния брой на развилите се колонии, който след това е трансформиран в КОЕ/ ml  

от изходния материал. 

 Общ коли-титър, Escherichia coli- титър (KOE/ ml вода) 

      Определянето на общия коли-титър и Escherichia coli- титър беше извършено въз основа на 

получените средно аритметични стойности от микробиологичните тестове, върху хромогенни, 

хранителни среди, по следната формула: 

 

Кт = V/a, 

където: 

V- обема на иноколума, с който е направено посяването; 

а- брой колонии, прораснали след култивиране в термостат. 
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3.2.2. Методи за анализ на утайки 

3.2.2.1. Физикохимични показатели 

  Абсолютно сухо вещество  и влагосъдържание (%) - БДС ISO 11465  

Методът включва сушене на пробата утайка при 105 ºС до постоянно тегло.  

 Активна реакция  (pH) – БДС ISO 10390 

      Използван е електрохимичен метод за измерване на рН, със стационарен рН- метър Lab 850, с 

вграден рН- електрод. Методът се прилага за измерване рН на почви и бе приложен и за измерване 

рН на утайки, под формата на воден извлек в съотношение 1:5 (утайка: вода).  

 Електропроводимост (µS.cm
-1

) - БДС EN 11265  

Методът се използва за определяне на специфична електропроводимост на почви, и бе 

приложен и за утайки, чрез приготвяне на воден извлек в съотношение 1:5 (утайка: вода). 

Използван е комбиниран апарат Multi 340i/SET (TetraCon 325 – електрод с вграден температурен 

сензор). 

 Определяне на общ азот (N-NH4, N-NO2, N-NO3, орг. N), mg/kg - БДС ISO 11261. 

 По метода на Kjeldahl. Състои се в първоначално изгаряне на утайката със Н2SO4 и 

катализатор Se и последваща дестилация. Използван е термоблок  “DIGESTER 6500“ за разлагане 

на пробитe утайки и парен дестилатор “UDK 142“.  

  Определяне на общ минерален азот (N-NH4, N-NO3), mg/kg 

       Приложена бе вътрешно-лабораторна методика (ВЛМ) за едновременно извличане на 

подвижните форми на азота (N-NH4, N-NO3) от утайките. Извличането е свързано с получаване на 

почвен извлек (утайка, KCl), който след това беше подложен на парна дестилация, с парен 

дестилатор “UDK 142“ по метода на Kjeldahl. Двете форми на азота представляват общия 

минерален азот. 

  Определяне на общ фосфор (Р), mg/kg -  БДС ISO 11263  

       Чрез спектрофотометричен метод за определяне на общ фосфор в почви, и бе приложен и за 

утайки, чрез разлагане на пробата с царска вода (минерализация на пробите съгласно БДС ISO 

11466) и последващо определяне с ванадат молибдатен реагент при λ = 410nm и дебелина на слоя 

10mm. Използвана е система за разлагане с обратни хладници и последващо фотометриране със 

спектрофотометър UV/VIS 6705 JENWAY.  

  Определяне на подвижен фосфор (Р2O5), mg/100g - ВЛМ  

       Приложен е ацетатно-лактатен метод  за определяне на подвижния фосфор, включващ почвен 

извлек (утайка, буферен разтвор с рН 4,3), и последващо спектрофотометрично определяне на 

комплексното съединение със син цвят, дължащо се на свойството на фосфатните йони да 

образуват с амониев молибдат и редуктор в кисела среда фосфорно-молибдатен комплекс, при λ = 

720nm и дебелина на слоя 10mm. Използван е спектрофотометър UV/VIS 6705 JENWAY. 

  Определяне на подвижен калий (К2O), mg/100g – ВЛМ 

      Определянето на подвижния калий беше извършено с Атомноабсорбционен спектрометър 

„AAnalyst 800”– Perkin Elmer, в пламък при дължина на вълната 766.5 nm, чрез използване на 

почвения извлек, екстрахиран по ацетатно-лактатния метод.  

  Определяне на общ калий (К) и натрий (Na), mg/kg – БДС ISO 11047 

Определянето на общия калий беше извършено с Атомноабсорбционен спектрометър 

„AAnalyst 800”– Perkin Elmer, а на натрия с ААС „Thermo scientific” 3000, след минерализация с 

царска вода (киселинно разлагане на пробите съгласно БДС ISO 11466).  

 Общ органичен въглерод (%) - БДС ISO 14235 

 Спектрофотометричен метод за определяне на органичен въглерод чрез окисление в 

сулфохромна среда (K2Сr2O7 и Н2SO4) при 135°С. Интензитета на този зелен цвят се измерва 

спектрофотометрично при λ = 585 nm и дебелина на слоя 10 mm. Използван е термоблок 

“DIGESTER 6500“ за окисление на пробите и последващо фотометриране със спектрофотометър 

UV/VIS 6705 JENWAY. 

 Тежки метали и микроелементи, mg/kg: Олово (Pb), кадмий (Cd), никел (Ni), мед (Cu), цинк 

(Zn), общо желязо (Fe), манган (Mn), хром (Cr(VI)) – БДС ISO 11047 
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 Определянето бе извършено чрез атомноабсорбционна спектрометрия – ААС тип Perkin 

Elmer. 

Анализите на физико-химичните показатели в изследваните отпадъчни води и утайки бяха 

извършени в  лабораторията на Научно-изследователския център по околна среда, към катедра 

„Приложна екология и зоохигиена“, а тежките метали и микроелементи - в Научно-изследова-

телската лаборатория към Аграрен факултет на Тракийски университет и Регионалната 

лаборатория към ИАОС, гр. Стара Загора.  

 

3.2.2.2. Микробиологични и паразитологични показатели 

Микробиологичните показатели на утайките бяха определяни както следва:  

 Количествено определяне на Enterobacteriaceae и  Salmonella spp.  

  Определянето е извършено по класическия метод чрез изготвяне на серийни десетократно 

нарастващи разреждания от утайки в стерилен физиологичен разтвор (1:10, 1:100, 1:1000.. и т.н). 

От тях по 1ml се иконулира върху върху най-малко две тестови подложки Rida
®

Count 

Salmonella/Enterobacteriaceae (R-Biopharm AG, Germany) с модифицирана, селективна, 

хромогенна хранителна среда VRB (Violet Red Bile), инкубирани при 37
о
С за 24 - 72 h и отчитане 

на колониите, определяне на средноаритметичния им брой и преизчисляване на количеството на 

колонии-образуващите единици (КОЕ) в 20 g от изследвания материал. Изчислявани са и 

съответните количествата на микроорганизмите в g сухо вещество. За целта броят на установените 

КОЕ е умножаван по коефициента, получен в зависимост от процента на сухото вещество в 

материала.   

 Количествено определяне на колиформи и Escherichia coli  

       От предварително приготвените серийни разреждания (1:10, 1:100, 1:1000.. и т.н) се 

трансферират по 1 ml, върху най-малко две тестови подложки на Rida
® 

Count E. coli/Coliform (R-

Biopharm AG, Germany), с хромогенна хранителна среда. След инкубиране при 37
о
С за 24 - 72 h е 

определян средноаритметичния брой на развилите се колонии и е изчислявано количеството на 

колонииобразуващите единици (КОЕ) в 1 g  от изходния материал. Изчислявани са и съответните 

количествата на микроорганизмите в 1 g сухо вещество от всеки от изследваните материали. За 

целта броят на установените КОЕ е умножаван по коефициента, получен в зависимост от процента 

на сухото вещество в материала.   

 Escherichia coli- титър (KOE/ml) 

  Escherichia coli O157:H7 (KOE)  

Пробите утайки бяха култивирани в бульон за селективно набогатване, суплементирани с 

инхибиторни антибиотици Tryptone Soya Broth с Modified Novobiocin Supplement, при 37-40 
о
С, за 

4-6 h. От така приготвените проби бе извършено прехвърляне върху селективна среда - Sorbitol 

Mac Conkey Agar  с Cefixime tellurite. След внимателен оглед фините, единични сорбитол негати-

вни колонии, биваха прехвърляни върху Kligler Аgar за потвърждение, и след 24-я час, бяха отново 

прехвърляни върху селективната среда - Sorbitol Mac Conkey Agar  с добавка на MUG Supplement 

(използването на подходящи среди съдържащи сорбитол и 4- метиллумбелиферил- β-D- 

глюкоронид се препоръчват за първична изолация на фецес и биологични материали, от хора и 

животни). Накрая MUG- негативните колонии бяха прехвърляни върху обикновен агар и от 24-

часова култура сорбитол неферментативните, бета глюкоронидаза негативните колонии бяха 

тествани с латекс реагенти (Escherichia coli O157 Latex test, Oxoid), за да се определи дали 

полученият изолат принадлежи към O157 серогрупа, и е потенциален VT-щам.  

 Жизнеспособни яйца на хелминти (nematodes eggs/10g) 

  Използвана е методика за откриване и преброяване на нематодни яйца (Trichuridae, 

Ascarididae) чрез двойна флотация с натриев нитрат. Към 10 g от утайката (за твърди утайки, при 

сух остатък > 10%) бяха прибавяни 200 ml вода и хомогенизирани в продължение на 90 s в 

хомогенизатор, за дисоциация на паразитите от органичната материя. Получената смес след това 

бе прехвърлена върху сито, промивана многократно с вода, и чрез отдекантиране се отстраняваха 

промивните води. Седимента по-нататък беше центрофугиран, и към него се добавяха 200 ml от 

разтвора за флотация (NaNO3). Хомогенизиране на сместа и прилагане на последващо центрофуги-
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ране, с отстраняване на промивните води. Приложен беше и втори етап на флотация, с допълни-

телно хомогенизиране и центрофугиране на сместа. В края на изследването седимента бе поставен 

върху предметно стъкло, под микроскоп за изброяване на жизнеспособните нематодни яйца.  

Микробиологичните показатели на утайките бяха определяни в научните лаборатории на 

секция „Микробиология“ при Аграрен факултет и секция „Епидемиология, инфекциозни болести 

и превантивна медицина“ при Ветеринарно-медицински факултет. Паразитологичните показатели 

бяха изследвани в секция „Паразитология и инвазионни болести“ на Ветеринарно-медицински 

факултет при Тракийски университет- Стара Загора. 

 

3.3. Методи за екологична и агроекологична оценка на изследваните води и утайки 

Екологичната и агроекологичната оценка на изследваните води и утайки е направена чрез 

метод на сравнителен анализ, при който установените стойности за анализираните показатели са 

съпоставяни с действащите в страната норми и стандарти за качество на съответните води и 

утайки, според целите, за които те се използват. 

 

3.3.1. Отпадъчни води 
 Екологична оценка. При тази оценка пречистените отпадъчни води бяха преценявани дали 

отговарят на изискванията по изследваните физико-химични показатели  (неразтворени  

вещества,  ХПК  и  БПК5,  общ  азот,  общ  фосфор  в ГПСОВ-Стара Загора и рН, неразтворени 

вещества, ХПК, БПК5, общ азот, общ фосфор и мазнини в ПСОВ-с. Коларово), допускащи 

тяхното заустване във водни обекти (водоприемниците), в съответствие с изискванията на 

Наредба № 6/2000г. за емисионни норми за допустимото съдържание на вредни и опасни 

вещества в отпадъчните води.  

 Агроекологична оценка. При тази оценка пречистените отпадъчни води бяха преценявани  

дали  могат  да  се  използват  за  напояване  на  земеделски  земи, преценени по същите и други 

показатели (електропроводимост, съдържание на тежки метали и микроелементи - Cd, Pb, Ni, 

Cr, Zn, Cu, Mn, Fe, Е.coli, колиформи, чревни ентеробактерии - Salmonella), съгласно Наредба № 

18/2009 г. за качеството на водите за напояване. 

 Ефективност на пречистване. Ефективността на пречиствателните съоръжения (ПС) на 

ГПСОВ-Стара Загора и на ПСОВ към предприятието за преработка на птиче месо, с. Коларово,  

беше определена като съотношение на концентрациите за изследваните замърсители, на вход, и на 

изход на ПС, по формулата: 

 

Ефект ПС = (С1/С2).100, (%),  

  

 където: 

С1 е концентрацията на изследвания замърсител преди ПС; 

С2 - концентрацията на изследвания замърсител след ПС; 

 

3.3.2. Утайки 

          Утайките, отделяни от пречистените отпадъчни води в проучваните пречиствателните 

станции за отпадъчните води, бяха преценявани дали отговарят на изискванията по изследваните 

физикохимични показатели (рН, електропроводимост, абсолютно сухо вещество, общи и подвиж-

ни форми на N, P, K), съдържание на тежки метали и микроелементи (Cd, Pb, Ni, Cr, Cu, Zn, Mn, 

Fe), и съдържание на микроорганизми (Е.coli титър, чревни ентеробактерии – Salmonella spp.), и 

жизнеспособни яйца на хелминти, допускащи тяхното използване за наторяване на слабо-

продуктивни земи, рекултивация на нарушени терени, както и за подобряване на почвеното 

плодородие, по отношение на запасеността им с хранителни вещества, съгласно Наредбата за реда 

и начина за оползотворяване на утайки от пречистването на отпадъчни води чрез употребата им в 

земеделието.  
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3.4.  Методи за статистическа обработка на получените резултати 

Обработката на данните и графичното оформяне на фигурите са извършени с помощта на Excel 

(Microsoft Office 2012) и Statistix, Version 8,0. 

 

4. РЕЗУЛТАТИ И ОБСЪЖДАНЕ 
 

Анализът на получените резултати и оценките за качеството на отпадъчните води и на 

утайките от проучваните две пречиствателни станции – ГПСОВ, гр. Стара Загора (2013-2014 г.) и 

ПСОВ, с. Коларово (2014 г.), са направени в пет насоки:  

 характеристика на отпадъчните води и на утайките по изследваните физикохимични 

и микробиологични показатели, в избраните пунктове за мониторинг на пречиства-

телните станции на двата обекта;  

 ефективност на пречистване на отпадъчните води по изследваните показатели; 

 качество на отпадъчните води по изискванията за заустване във водоприемника; 

 качество на отпадъчните води по изискванията за напояване на земеделски земи; 

 качество на утайките по изискванията за наторяване. 

 

4.1. Характеристика, екологична и агроекологична оценка на качеството на 

отпадъчните води и на утайките от ГПСОВ - гр. Стара Загора, по 

физикохимични и микробиологични показатели 

 

4.1.1. Отпадъчни води 

  4.1.1.1. Характеристика на отпадъчните води по физикохимични и микро-

биологични показатели 

  Физикохимични показатели. Резултатите за изследваните физикохимични показатели 

на отпадъчните води, в пунктовете за мониторинг, на ГПСОВ - гр. Стара Загора, за периода м. 

Януари 2013 г. - м. Декември  2014 г., са представени в Таблица 1. 

Анализът на получените резултати за отделните показатели по пунктове за мониторинг 

разкри следната картина: 

 Температура (
о
С). Стойностите на показателя през проучвания двугодишен период са били 

в границите от 8.90 
о
С в ПМсз-2 до 26.5 

о
С в ПМсз-4 (Табл. 1). Получените резултати се колебаят в 

широки граници за отделните мониторингови пунктове (разликата между максималните и 

минималните стойности е от 2.22 пъти в ПМсз-1 през 2013 г. до 2.48 пъти в ПМсз-1 и ПМсз-2 през 

2014 г., и в тесни граници, между пунктовете за мониторинг, за периода на проучването: от средна 

стойност 15.7
о
С в ПМсз-2 и ПМсз-3 до 16.7 

о
С в ПМсз-4. Прави впечатление, че разликите в 

средните температури по пунктовете за мониторинг между 2013 и 2014 г. са много близки, но 

малко по-високи през 2014 г., което най-вероятно се дължи на по-топлата 2014 година. 

Големите диапазони в стойностите на температурите, по пунктове за мониторинг, могат да се 

обяснят с промяната на температурата на въздуха по сезони, която респективно влияе върху 

температурата и на отпадъчните води. В същото време, незначителните разлики в температурите 

между отделните ПМ (средно 0.9 
о
С за 2013 г. и 0.7 

о
С за 2014 г.) ясно показват, че третирането на 

отпадъчните води в отделните участъци на пречиствателната станция (добавката на коагулант, 

аериране), не влияят съществено върху този показател. 

Активна реакция (рН). Стойностите на показателя демонстрират относителна устойчивост и 

варират в диапазона от 6.67 рН единици (ПМсз-3, 2013 г.) до 8.41 рН единици (ПМсз-1, 2013 г.), 

(Табл. 1). Всички отчетени стойности за този показател през 2014 г. също попадат в този диапазон.  

Колебанията в стойностите на рН между отделните пунктове са незначителни (разликата 

между максималните и минималните стойности е от 1.15 пъти в ПМсз-1 и ПМсз-4 през 2013 г. до 

1.10 пъти в ПМсз-3 през 2014 г.). В по-широки граници е изменението на показателя между ПМ за 

периода на проучване: от средна стойност 6.85 рН единици в ПМсз-3 (2013 г.) до 7.57 рН единици 

в ПМсз-1 (2014 г.).  
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Таблица 1. Средногодишни (Cx), минимални (Cmin) и максимални (Cmax) концентрации на 

проучваните физикохимични показатели на отпадъчните води,  

по пунктовете за мониторинг на ГПСОВ - гр. Стара Загора,  

за периода м. Януари 2013 г. - м. Декември 2014 г. 
№ Показа-

тели 

Димен-

сия 

Година Код на  

ПМ* 

n Cx±SD 

 

Cmin Cmax 

1. Темпера-

тура 

оС 2013 ПМсз-1 

ПМсз-2 

ПМсз-3 

ПМсз-4 

6 

6 

6 

6 

16.6±4.62 

15.7±4.78 

15.7±4.43 

16.1±4.81 

10.3 

8.90 

9.40 

9.50 

22.9 

21.9 

21.6 

23.0 

2014 ПМсз-1 

ПМсз-2 

ПМсз-3 

ПМсз-4 

6 

6 

6 

6 

16.1±6.03 

16.2±5.99 

16.0±6.19 

16.7±5.94 

10.2 

10.5 

10.5 

11.4 

25.3 

26.0 

25.9 

26.5 

2. рН Единици 2013 ПМсз-1 

ПМсз-2 

ПМсз-3 
ПМсз-4 

6 

6 

6 
6 

7.68±0.39acd 

6.99±0.18a 

6.85±0.12d 

7.28±0.36c 

7.30 

6.87 

6.67 
7.06 

8.41 

7.33 

7.03 
8.00 

2014 ПМсз-1 

ПМсз-2 

ПМсз-3 

ПМсз-4 

6 

6 

6 

6 

7.57±0.13ef 

6.82±0.06
e 
 

6.66±0.22f 

7.49±0.15 

7.35 

6.72 

6.27 

7.29 

7.75 

6.87 

6.90 

7.72 

3. Електро- 

проводи-

мост 

μS.cm-1 2013 ПМсз-1 

ПМсз-2 

ПМсз-3 

ПМсз-4 

6 

6 

6 

6 

734.5±73.3 

731.2±146.3 

748.0±167.8 

727.0±178.7 

649.0 

585.0 

610.0 

601.0 

851.0 

1001.0 

1069.0 

1081.0 

2014 ПМсз-1 

ПМсз-2 

ПМсз-3 

ПМсз-4 

6 

6 

6 

6 

697.3±52.8cdе  

638.3±41.8d  

654.3±43.0е 

638.2±51.4c 

630.0 

578.0 

586.0 

569.0 

759.0 

679.0 

700.0 

699.0 

4. НВ mg/l 2013 ПМсз-1 

ПМсз-2 
ПМсз-3 

ПМсз-4 

6 

6 
6 

6 

60.6±19.5dd 

4588.7±2378.0 
7996.0±4364.0 

6.31±4.88d 

29.8 

822.0 
1444.0 

3.46 

84.8 

7766.0 
12658.0 

16.1 

2014 ПМсз-1 

ПМсз-2 

ПМсз-3 

ПМсз-4 

6 

6 

6 

6 

59.9±20.0 efg 

2761.8±828.1e 

6998.2±2398.7 f 

6.31±4.88g 

36.0 

1349.0 

3994.0 

3.46 

81.6 

3916.0 

9545.0 

16.1 

5. ХПК mg/l 2013 ПМсз-1 

ПМсз-2 

ПМсз-3 

ПМсз-4 

6 

6 

6 

6 

200.7±41.4efg 

16.8±3.87e 

57.7±39.7f 

20.7±7.66
g 

157.0 

10.0 

22.0 

13.0 

280.0 

21.0 

110.0 

32.0 

2014 ПМсз-1 

ПМсз-2 

ПМсз-3 

ПМсз-4 

6 

6 

6 

6 

196.1±56.0cde 

63.0±45.1c 

92.8±58.8d 

20.2±9.15e 

145.0 

24.0 

32.0 

9.00 

279.0 

140.0 

203.0 

34.0 

6. БПК5 mg/l 2013  ПМсз-1 
ПМсз-2 

ПМсз-3 

ПМсз-4 

6 
6 

6 

6 

88.8±33.8acc 

12.2±6.31c 

24.8±25.8a 

5.17±2.64c 

33.0 
7.00 

7.00 

2.00 

130.0 
24.0 

76.0 

8.00 

2014 ПМсз-1 

ПМсз-2 

ПМсз-3 

ПМсз-4 

6 

6 

6 

6 

79.5±26.2cfg 

7.67±1.51g 

15.2±3.06c 

3.33±1.21f 

52.0 

5.00 

12.0 

2.00 

121.0 

9.00 

19.0 

5.00 

7. Общ азот mg/l 2013  ПМсз-1 

ПМсз-2 

ПМсз-3 

ПМсз-4 

6 

6 

6 

6 

24.6±7.56cef 

453.1±201.2c 

514.6±122.3e  

5.56±2.18f 

15.3 

167.4 

316.6 

2.54 

35.0 

728.5 

677.4 

8.50 

2014 ПМсз-1 

ПМсз-2 

ПМсз-3 

6 

6 

6 

65.7±46.7a  

376.1±359.0 

739.7±733.1  

28.6 

143.0 

275.2 

153.0 

1092.8 

2213.6 
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ПМсз-4 6 5.84±1.58a 4.29 8.58 

8. Общ 

фосфор 

mg/l 2013  ПМсз-1 

ПМсз-2 

ПМсз-3 

ПМсз-4 

6 

6 

6 

6 

49.7±20.6dd 

176.8±128.7 

268.2±116.7d 

0.98±0.10d 

27.8 

75.9 

108.4 

0.83 

80.3 

426.4 

396.8 

1.09 

2014 ПМсз-1 

ПМсз-2 

ПМсз-3 

ПМсз-4 

6 

6 

6 

6 

38.6±11.0
acg 

369.4±165.3c 

643.2±517.7a 

1.08±0.24g 

26.4 

163.8 

218.2 

0.65 

58.0 

648.0 

1600.8 

1.29 

9. Общ 

калий 

mg/l 2014 ПМсз-1 

ПМсз-2 

ПМсз-3 
ПМсз-4 

6 

6 

6 
6 

7.59±3.20c 

7.52±2.89 

10.8±1.92c 
7.42±2.39 

4.79 

4.24 

8.50 
5.07 

13.6 

12.6 

13.9 
11.8 

10. Общ 

натрий 

mg/l 2014 ПМсз-1 

ПМсз-2 

ПМсз-3 

ПМсз-4 

6 

6 

6 

6 

39.4±8.32a 

36.6±8.23 

35.9±8.28 

34.9±7.99a 

25.8 

25.7 

25.4 

25.1 

49.3 

48.6 

47.9 

46.8 

11. Хлориди 

(CI-) 

mg/l 2014 ПМсз-1 

ПМсз-2 

ПМсз-3 

ПМсз-4 

6 

6 

6 

6 

36.3±5.25 

35.4±7.00 

39.9±4.45 

34.1±3.79 

29.3 

25.7 

37.2 

29.0 

49.3 

46.3 

48.9 

39.9 

12. Сулфати 

(SO4
2-) 

 

mg/l 2014 ПМсз-1 

ПМсз-2 

ПМсз-3 

ПМсз-4 

6 

6 

6 

6 

3.36±0.71bdh 

2.37±0.90h 

1.89±0.60d 

2.79±0.62b 

2.38 

0.92 

1.07 

2.01 

4.47 

3.58 

2.63 

3.39 

13. Мазнини/

екст. в-ва 

с CCl4 

mg/l 2014 ПМсз-1 

ПМсз-4 

3 

3 

 

16.1±3.08ii 

3.93±1.14i                 
11.3 

2.24 

19.1 

5.21 

     *ПМсз-1 – вход за биобасейните; ПМсз-2 – изход от биобасейните; ПМсз-3 - секция за рециркулация на отпадъчните води, след 
вторичните утаители; ПМсз-4 – изход за пречистените отпадъчни води; 
** Достоверните разлики в стойностите на отделните показатели са обозначени с еднакви букви: P<0.05 – aa; P < 0.01 – bb; P 
< 0.001 – cc, dd, ee, ff. 

 

По пунктове за мониторинг и през двете години на проучване се установява еднопосочна 

тенденция на промяна в стойностите на рН: най-високи са стойностите в ПМсз-1, по-ниски - в 

ПМсз-2 и най-ниски – в ПМсз-3. В ПМсз-4 стойностите на рН нарастват спрямо тези в ПМсз-2 и 

ПМсз-3, но остават по-ниски от ПМсз-1. При това, активната реакция на отпадъчните води по 

веригата ПМсз-1 → ПМсз-2 → ПМсз-3 →ПМсз-4 се изменя последователно, както следва: слабо 

алкална (ПМсз-1),  неутрална (ПМсз-2), слабо кисела (ПМсз-3) и отново слабо алкална (ПМсз-4). 

Варирането в стойностите на активната реакция, в контролираните пунктове за мониторинг, най-

вероятно е свързано с добавянето на коагуланти (FeCl3.6H2O), промяната в разтворимостта на 

солите, протичащите окислително-редукционни процеси (Fe
3+

/Fe
2+

, Cr
6+

/Cr
3+

, Mn
7+

/Mn
2+

) и 

освобождаване на газове като – CO2, NH4, H2S, N2O и др., резултат от процесите на минерализация 

на органичните вещества в биологичното стъпало. 

Електропроводимост. Стойностите на показателя  варират в широк диапазон за 2013 г. - от 

585.0 µS/cm (ПМсз-2) до 1081.0 µS/cm (ПМсз-4), и в по-тесни граници за 2014 г. - от 569.0 µS/cm 

(ПМсз-4) до 759.0 µS/cm (ПМсз-1) (Табл. 1). Всички отчетени стойности за този показател през 

2014 г. са сравнително по-ниски от тези за 2013 г.  

Получените резултати се колебаят в широки граници за отделните мониторингови пунктове 

(разликата между максималните и минималните стойности е от 1.31 пъти в ПМсз-1 до 1.80 пъти в 

ПМсз-4 през 2013 г. и с 1.20 пъти от ПМсз-1 до ПМсз-4 през 2014 г.), и в тесни граници, между 

пунктовете за мониторинг за периода на проучването: от средна стойност 735.0 µS/cm през 2013 г. 

до 657.0 µS/cm през 2014 г. Прави впечатление, че разликите в средните стойности на показателя, 

в ПМ между 2013 и 2014 г. са много близки, но малко по-ниски през 2014 г., което най-вероятно се 

дължи на по-ниското солево съдържание на отпадъчните води. 

По пунктове за мониторинг и през двете години на проучване се установява аналогична 

тенденция на изменение в средните стойностите на електропроводимостта, като на вход (ПМсз-1) 

стойностите са по-високи, в ПМсз-2 - по-ниски, отново по-високи в ПМсз-3 и по-ниски в ПМсз-4, 
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на изход от ПС. Тези по-ниски измерени стойности на показателя в ПМсз-2 (изход от 

биобасейните), най-вероятно се дължат на спецификата на протичащите микробиологични 

процеси на пречистване. От друга страна, по-високите нива на показателя в ПМсз-3 (секция 

рециркулация), може би се дължат на по-големия брой частици в субстрата (в него преобладава 

активната утайка в отпадъчните води, след вторичните утаители), което води и до нарастване на 

електросъпротивле-нието, на този етап на пречистване. 

Неразтворени вещества (НВ). Средните стойности на показателя през периода на 

проучване (2013-2014 г.) демонстрират относителна устойчивост на вход (ПМсз-1) спрямо изход 

(ПМсз-4) и намаляват достоверно с 9.5-9.6 пъти, при P< 0.001 (Табл. 1).  

По пунктове за мониторинг и през двете години на проучване, се установява аналогична 

тенденция на изменение в средните стойностите на показателя, които в ПМсз-1 (на вход) са ниски 

(29.8-84.8 mg/l), значително по-високи в ПМсз-2 (822-7766 mg/l), най-високи в ПМсз-3 (1444-12 

658 mg/l) и най-ниски в ПМсз-4 (на изход) (3.46-16.1 mg/l). При сравняване на резултатите между 

отделните ПМ, прави впечатление, че стойностите на показателя в ПМсз-2 и ПМсз-3 варират в 

много по-широк диапазон (разликата между максималната и минималната стойност се колебае, 

съответно 9.44 и 8.76 пъти), в сравнение с тези в ПМсз-1 и ПМсз-4, където то е 2.84 и 4.65 пъти. 

Причината за това, най-вероятно се дължи на сложните процеси на минерализация на 

органичните вещества в биобасейните (ПМсз-2), от добавката на коагуланти, активна утайка, 

микроорганизми и др., а в (ПМсз-3) и от големия процент активна утайка, напускаща вторичните 

утаители. През периода на проучване се постига сравнително висока степен на пречистване на 

отпадъчните води по отношение на неразтворените вещества (84.5% - 84.7%), което е показател за 

добрата работа на станцията.  

 ХПК. Отчетените средни, максимални и минимални стойности за този показател се изменят 

аналогично, през двугодишния период на проучване, като намаляват от входа към изхода – с 9.7 

пъти за средните, с 8.5 пъти за максималните и с14.1 пъти за минималните стойности (Табл. 1). 

Тази устойчива тенденция за еднакво по степен намаление на ХПК, на вход (ПМсз-1), спрямо 

това на изход (ПМсз-4), показва, че на вход в ГПСОВ постъпват сравнително „чисти“ отпадъчни 

води, за чието пречистване е достатъчно прилагането на биологични методи.   

По пунктове за мониторинг през двете години на проучване, също се наблюдава сходна 

тенденция на промяна в стойностите на показателя, които са най-високи в ПМсз-1, на вход (145-

280 mg/l), по-ниски в ПМсз-2 (10-140 mg/l), по-високи в ПМсз-3 (22-203 mg/l) и най-ниски в 

ПМсз-4, на изход (9-34 mg/l). Всички разлики в средните стойности между отделните ПМ са 

достоверни при Р< 0.001. Вероятно, причините за тази еднотипност в изменението на ХПК, в 

отделните сектори на пречистване на отпадъчните води, са различните обработки и интензивност 

на протичане на процесите на минерализация на органичните вещества. 

 БПК5. Отчетените стойности (средни, максимални и минимални) за БПК5 се изменят така, 

както при показателя ХПК, като разликите в средните стойности между отделните ПМ са 

достоверни при P<0.05-0.001 (Табл. 1). Прави впечатление обаче, че докато средните стойности за 

ХПК през двугодишния  период, намаляват от входа към изхода с 9.7 пъти, то за показателя БПК5 

това намаление е 17.2 пъти за 2013 г. и 23.9 пъти през 2014 г. Тази разлика в степента на 

пречистване на отпадъчните води по показател БПК5, дава основание да се предполага, че освен 

от съдържанието на органиката в отпадъчните води, биохимичното окисление на зависи и от 

обезпечеността с кислород, т.е. от аерацията на субстрата.  

По пунктове за мониторинг стойностите на БПК5 демонстрират различена динамика на 

вариране през двете години на проучване. Първо, по отношение на обхвата - през 2013 г. от 3.4 

пъти в ПМсз-2 до 10.8 пъти в ПМсз-3, а през 2014 г. от 1.8 пъти в ПМсз-2 до 2.5 пъти в ПМсз-4. 

Второ, по отношение на характера на промяна в отделните ПМ - през 2013 г. степените на 

вариране в стойностите на показателя са 3.9 пъти в ПМсз-1, 3.4 пъти в ПМсз-2, 10.8 пъти в ПМсз-

3 и 4.0 пъти в ПМсз-4, а през 2014 г., съответно 2.3, 1.8, 1.6 и 2.5 пъти. Следователно, може да се 

предполага, че факторите, които обуславят биохимичното окисление на органичните вещества в 

отпадъчните води са доста динамични и разнопосочни.  

Ефективността на пречистване на отпадъчните води по отношение на показателите ХПК и 
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БПК5 е следната:  

 ХПК -  89.7% за 2013 г. и 2014 г.; 

 БПК5 - 94.1% за 2013 г. и 95.8% за 2014 г. 

Тези резултати показват, че пречиствателните съоръжения на ГПСОВ-Ст. Загора работят 

устойчиво и много ефективно по отношение на отстраняване на органичното замърсяване в 

отпадъчните води. 

 Общ азот (N). Отчетените средни стойности за този показател, през 2013 г. на изхода 

(ПМсз-4) от ГПСОВ спрямо входа намаляват с 4.42 пъти, а през 2014 г. с 11.3 пъти. Прави 

впечатление обаче, че на вход (ПМсз-1) през 2014 г., постъпващите отпадъчни води имат по-

високи средни стойности за общ азот с 2.7 пъти, от тези определени за същия пункт през 2013 г. 

(Табл. 1).  

По пунктове за мониторинг и през двете години на проучване, се установява сходна 

тенденция на изменение в стойностите на показателя, като варират в широки граници, в ПМзс-1, 

на вход 15.3-153.0 mg/l, в ПМсз-2 143-1092.8 mg/l и ПМсз-3 275.2-2213.6 mg/l, след което 

драстично се понижават в ПМсз-4, на изход (2.54-8.58 mg/l). Разликите в средните стойности на 

показателя между отделните ПМ са достоверни P<0.05-0.001. Причината за тези значителни 

колебания на стойностите на общ азот в биологичното стъпало (ПМсз-2 и 3), най-вероятно се 

дължи на трансформацията на азотсъдържащите органичните вещества през този етап на 

пречистване в отпадъчните води и превръщането им в елементарен азот, въглероден диоксид  и  

вода. 

 Общ фосфор (Р). Стойностите за този показател варират в широки граници през двете 

години на проучване – от 0.83 mg/l в ПМсз-4 до 426.4 mg/l в ПМсз-2 през 2013 г. и от 0.65 mg/l в 

ПМсз-4 до 1600.8 mg/l в ПМсз-3 през 2014 г., с достоверни разлики в средните стойности между 

отделните ПМ при Р<0.05-0.001. Количеството на общ фосфор в отпадъчните води намалява 

драстично от входа (ПМсз-1) към изхода (ПМсз-4) на ГПСОВ, с 50.7 пъти за 2013 г. и с 35.7 пъти 

за 2014 г. 

 По пунктове за мониторинг се наблюдава аналогия в изменението на съдържанието на общ 

фосфор, както и при общия азот: в ПМсз-1, на вход (26.4-80.3 mg/l), в ПМсз-2 (75.9-648.0 mg/l), в 

ПМсз-3 (108.4-1600.8 mg/l) и в ПМсз-4, на изход (0.65-1.29 mg/l) (Табл. 1). Значителното 

нарастване на количеството на общ фосфор в отпадъчните води в ПМсз-2 и ПМсз-3, може да се 

обясни с връщането на част от активната утайка, която е богата на органика, в биобасейните.  

Отчетените стойности (средни, минимални и максимални) за общ фосфор, на изход от 

ГПСОВ през 2014 г. са по-високи от 1.08 до 1.27 пъти, спрямо тези през 2013 г., за същия пункт, 

при по-ниско съдържание от 1.05 до 1.38 пъти, на вход през 2014 г. спрямо 2013 г. Тази аномалия 

би могла да се обясни с неправилния избор и дозиране на използвания в ГПСОВ коагулант 

(FeCl3.6H2O), което води до непълното му отстраняване в биологичното стъпало, и непостигане на 

желаното качеството на пречистените отпадъчни води, напускащи ПС.  

Ефективността на пречистване на отпадъчните води по показатели общ азот и фосфор, е 

следната:  

 Общ N - 79.6% за 2013 г. и 89.7% за 2014 г.; 

 Общ Р - от  97.8% за 2013 г. до 97.7% за 2014 г. 

Тези резултати показват, че ГПСОВ подобрява ефективността си на пречистване на 

отпадъчните води по съдържание на общ азот и поддържа устойчивост по отношение 

съдържанието на общ фосфор. В заключение, по двата показателя ГПСОВ демонстрира много 

добра ефективност на пречистване.  

Общ калий (К). Получените средни, максимални и минимални стойности за този показател, 

за едногодишния период на проучване (2014 г.), се изменят в тесни граници, като средните 

стойности намаляват от входа към изхода с 1.02 пъти, минималните с 0.94 пъти и максималните с 

1.15 пъти. Прави впечатление, че в пункт за мониторинг ПМсз-3 (секция рециркулация), средните 

стойности за общия калий нарастват с 1.42 пъти, спрямо тези в ПМсз-1, на вход, което се дължи 

най-вероятно на голямото количество утайка, което се съдържа в тази зона на пречистване на 

отпадъчните води.  
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По пунктове за мониторинг, минималните и максимални стойности на показателя варират 

значително, в ПМсз-1, на вход (2.83 пъти), в ПМсз-2 (2.97 пъти), ПМсз-3 (1.63 пъти), и в ПМсз-4, 

на изход (2.32 пъти). Между отделните пунктове нивата на общ калий в се променят слабо – от 

1.15 до 1.67 пъти. Това си дължи на факта, че калиевите съединения са водоразтворими и остават в 

отпадъчните води, при преминаването им през отделните етапи на пречистване.    

Общ натрий (Na). Стойностите (средни, максимални и минимални) за този показател се 

изменят в тесни граници, както и при общия калий, като средните стойности намаляват от входа 

към изхода с 1.13 пъти, минималните с 1.03 пъти и максималните с 1.05 пъти (Табл. 1).  

По пунктове за мониторинг през периода на проучване, минималните и максимални 

стойности на показателя варират в широк диапазон, на вход (1.68 пъти), в ПМсз-2 (2.97 пъти), 

ПМсз-3 (1.88 пъти), и на изход (1.86 пъти). Между пунктовете за мониторинг колебанията са 

незначителни, дължащо се най-вероятно на ниската степен на отстраняването им от отпадъчните 

води. 

Ефективността на пречистване на отпадъчните води по показател общ калий е 2.44 пъти по-

добра (9.53%), от тази за показател общ натрий (3.89%), но и за двата показателя тя остава много 

ниска. Резултатите дават основание да се заключи, че двата елемента не се повлияват съществено 

при третирането на отпадъчните води в отделните стъпала на пречиствателната станция, което 

може би се дължи и на ниското им съдържание в отпадъчните води.   

Хлориди (Cl
-
). Всички стойности (средни, максимални и минимални) за съдържанието на 

хлориди в отпадъчните води се изменят в диапазона от 1.31 пъти в ПМсз-3 до 1.80 пъти в ПМсз-2. 

Средните стойности намаляват от входа към изхода с 1.06 пъти, минималните с 0.3 пъти и макси-

малните с 1.24 пъти, поради ниската степен на отстраняване на хлоридите от отпадъчните води. 

(Табл. 1).  

Между отделните пунктове колебанията в стойностите на показателя показват различен 

диапазон на вариране - за средните стойности ±4.5 mg/l, за минималните ±11.5 mg/l и за 

максималните ±1.2 mg/l. Тези резултати разкриват, че максималните нива на хлориди в 

отпадъчните води са сравнително постоянни, докато минималните флуктуират в по-голям обхват.   

Сулфати (SO4
2-

). Стойностите на показателя варират в различен диапазон в отделните ПМ: в 

ПМсз-1, на вход (1.87 пъти), в ПМсз-2 (3.89 пъти), ПМсз-3 (2.45 пъти), и в ПМсз-4, на изход (1.68 

пъти). Подобна аналогия се наблюдава и между пунктовете за мониторинг, където стойностите на 

показателя се изменят достоверно (при Р<0.01-0.001), и варират в диапазона от 1.69 пъти за 

максималните до 2.58 пъти за минималните. Всички концентрации на сулфатите (средни, 

максимални и минимални) намаляват от входа към изхода на ГПСОВ: за средните с 1.2 пъти, за 

минималните с 1.18 пъти и за максималните с 1.3 пъти (Табл. 1). 

Изчислената ефективност на пречистване на отпадъчните води по съдържание на хлориди 

(10.1%) е 1.97 пъти по-ниска спрямо тази на сулфатите (19.9%). Очевидно, прилаганите методи за 

пречистване в ГПСОВ-Стара Загора, не са достатъчно ефективни за отстраняването на хлоридите 

от отпадъчните води. До някъде тази констатация се отнася и за сулфатите. 

Мазнини. Съдържанието на мазнини, определяно на вход (ПМсз-1) и на изход (ПМсз-4) на 

пречиствателната станция, се характеризира със значително по-високи нива в ПМсз-1, спрямо тези 

в ПМсз-4, за средните стойности с 4.09 пъти, за минималните с 5.04 и за максималните с 3.66 пъти. 

Разликите в средните стойности между двата ПМ са достоверни при Р<0.001 (Таблица 1). По 

пунктове, диапазоните на вариране са от 1.69 до 2.32 пъти, т.е. значително по-тесни, отколкото 

между ПМ. 

Ефективността на отстраняване на мазнините от отпадъчните води, след третирането им е 

76.5%, и е показател за добрата работа на пречиствателните съоръжения.  

Съдържание на тежки метали и микроелементи (Feобщо, Mn, Crобщ, Cu, Zn, Cd, Pb и Ni). 

Резултатите за съдържанието на изследваните тежки метали и микроелементи в отпадъчните води, в 

пунктовете за мониторинг на ГПСОВ - гр. Стара Загора, за периода м. Януари - м. Декември 

2014 г., са представени в Таблица 2.  
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Таблица 2. Средногодишни (Cx), минимални (Cmin) и максимални (Cmax) концентрации на 

изследваните  тежки метали и микроелементи в отпадъчните води,  

по пунктовете за мониторинг на ГПСОВ - гр. Стара Загора,  

за периода м. Януари - м. Декември  2014 г., n=3 
№ Показа-

тели 

Димен-

сия 

Код на  

ПМ* 

Cx±SD 

 

Cmin Cmax 

1. Fe mg/l 

 

ПМсз-1 

ПМсз-4 

0.06±0.04 

0.03±0.02 

0.03 

0,01 

0.11 

0.05 

2. Mn mg/l  

 

ПМсз-1 

ПМсз-4 

0.03±0.01 

0.03±0.003 

0.03 

0.02 

0.04 

0.03 

3. Cr mg/l  ПМсз-1 

ПМсз-4 

<0.05 

<0.05 

- - 

4. Cu mg/l  

 

ПМсз-1 

ПМсз-4 

<0.05 

<0.05 

- - 

5. Zn mg/l  

 

ПМсз-1 

ПМсз-4 

0.07±0.04cc 

0.04±0.03c 
0.04 

0.02 

0.11 

0.08 

6. Cd mg/l  

 

ПМсз-1 

ПМсз-4 

<0.02 

<0.02 

- - 

7. Pb mg/l  

 

ПМсз-1 

ПМсз-4 

<0.01 

<0.01 

- - 

8. Ni mg/l  

 

ПМсз-1 

ПМсз-4 

<0.1 

<0.1 

- - 

     *ПМсз-1 – вход за биобасейните; ПМсз-2 – изход от биобасейните; ПМсз-3 - секция за рециркулация на отпадъчните води, след 
вторичните утаители; ПМсз-4 – изход за пречистените отпадъчни води; 
** Достоверните разлики в стойностите на отделните показатели са обозначени с еднакви букви: P<0.05 – aa; P < 0.01 – bb; 

P < 0.001 – cc, dd, ee, ff. 

 

Анализът на данните за отделните елементи разкри следната картина: 

Fe, mg/l. Концентрацията на желязо в отпадъчните води на вход (ПМсз-1) и изход (ПМсз-4) 

на ГПСОВ варира значително – от 0.01 до 0.11 mg/l, със средна стойност на изхода два пъти по-

малка, от тази на входа.  

Mn, mg/l. Концентрацията на манган в отпадъчните води на вход (ПМсз-1) и изход (ПМсз-4) 

на ГПСОВ варира незначително – от 0.03 до 0.04 mg/l, с еднаква средна стойност на входа и 

изхода на станцията.  

Zn, mg/l. Съдържанието на цинк варира в широк диапазон от 0.02 в ПМсз-4 до 0.11 mg/l в 

ПМсз-1. Средните стойности за показателя, на вход са около два пъти по-високи от тези на изход 

на ГПСОВ.  

При останалите микроелементи и тежки метали не се наблюдава разлика в концентрациите, 

на  вход (ПМсз-1) и изход (ПМсз-4) на ГПСОВ, които за елемента Cu са <0.05 mg/l, за Cd < 0.02 

mg/l, за Pb < 0.01 mg/l, за Ni < 0.1 mg/l  и за Cr < 0.05 mg/l (Табл. 2). 

ГПСОВ-гр. Стара Загора демонстрира сравнително ниска степен на пречистване на 

отпадъчните води, за микроелементите Fe (60.6%), Zn (42.9%) и Mn (29.2%), и  незначителна 

(нулева) за останалите елементи - Cu, Cd, Pb, Ni и Cr. Причината за това най-вероятно се дължи на 

ниските концентрации на тези елементи в постъпващите за пречистване отпадъчни води (поради 

намаления брой индустриални предприятия- емитери в района), под технологичните праговете за 

реакция на пречиствателните съоръжения.  

Микробиологични показатели. Резултатите за изследваните микробиологични показатели на 

отпадъчните води, по пунктовете за мониторинг на ГПСОВ - гр. Стара Загора, за периода м. 

Януари - м. Декември 2014 г., са представени в Таблица 3. 

Анализът на данните даде възможност да се изведат следните заключения: 

Микробно число. Общият брой мезофилните аеробни бактерии (микробното число) се 

колебае в изключително широки граници - от 0.98.10
3
 до 600.0.10

3
  КОЕ/ml, със средна стойност 

на входа (ПМсз-1) 69.7 пъти по-висока от тези на изхода (ПМсз-4) на пречиства-телната станция. 

Разликата е достоверна при P<0.001 (Фиг. 1). Следователно, входящите в ГПСОВ  са много богати 

на микроорганизми. 
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Таблица 3. Средногодишни (Cx), минимални (Cmin) и максимални (Cmax) стойности на 

изследваните  микробиологични показатели на отпадъчните води,  

по пунктовете за мониторинг на ГПСОВ - гр. Стара Загора,  

за периода м. Януари - м. Декември  2014 г., n=6 
№ Показа-

тели 

Димен-

сия 

Код на  

ПМ* 

Cx±SD 

 

Cmin Cmax 

1. Микробно 

число 

КОЕ/ml  

(х 103) 

 

ПМсз-1 

ПМсз-4 

308.7±172.2d 

4.43±3.13d 

 

124.0 

0.98 

600.0 

9.40 

2. Брой коли-

форми 

КОЕ/ml  

(х 102) 

 

ПМсз-1 

ПМсз-4 

174.5±187.3 

4.25±3.02 

 

60.0 

0.11 

540.0 

7.60 

 Общ коли-

титър 

ml  

 

ПМсз-1 

ПМсз-4 

 0.001 

0.10 

0.0001 

0.01 

3. Брой 

Esche-

riсhia coli 

КОЕ/ml  

(х 102) 

 

ПМсз-1 

ПМсз-4 

118.3±82.3b 

1.57±1.10b 

 

20.0 

0.10 

240.0 

3.00 

4.  Esche-

riсhia coli-
титър 

ml  

 

ПМсз-1 

ПМсз-4 

 0.001 

0.10 

0.0001 

0.01 

5. Чревни патогенни микроорганизми 

5.1. Enteroba-

cteriaceae 

КОЕ/ml  

(х 102) 

 

ПМсз-1 

ПМсз-4 

460.0±312.7a 

7.48±2.71a 

 

150.0 

3.00 

1000.0 

10.0 

5.2. Salmone-

lla spp. 

КОЕ/ml  

(х 102) 

 

ПМсз-1 

ПМсз-4 

100.0±68.7b 

2.07±1.08b 

 

40.0 

1.00 

210.0 

4.00 

     *ПМсз-1 – вход за биобасейните; ПМсз-4 – изход за пречистените отпадъчни води; 
** Достоверните разлики в стойностите на отделните показатели са обозначени с еднакви букви: P<0.05 – aa; P < 

0.01 – bb; P < 0.001 – cc, dd, ee, ff. 
 

 

  
Фиг. 1. Съдържание на общ брой мезофилни аеробни  бактерии (микробно число) в 

отпадъчните води от ГПСОВ –Стара Загора, за 2014 г. 

 

 Колиформи, E. coli. При тези два показателя картината е подобна, както при микробното 

число. Броят на колиформите и на E. coli е многократно по-голям в ПМсз-1, спрямо този в 

ПМсз-4. Отчетените средни стойности намаляват от входа (ПМсз-1) към изхода (ПМсз-4) на 

ГПСОВ- Стара Загора с 41.1 пъти за колиформите и със съответно 75.4 пъти за Escherichia coli 

(при доказана достоверност на разликите при P < 0.01) (Фиг. 2). 

Ентеробактерии, Salmonella spp. Тези видове чревни патогенни микроорганизми също 

демонстрират подобен начин на промяна в двата ПМ, както микробното число, колиформите и 

E. coli.: значителен диапазон на вариране в стойностите – от 3.0.10
2
 до 1000.0.10

2
 КОЕ/ml за 

ентеробактериите и от 1.0.10
2
 до 210.0.10

2
 КОЕ/ml за салмонелите; драстично и достоверно 

(при P<0.01-0.05) намаляване на броя им от входа (ПМсз-1) към изхода (ПМсз-4) на пречиства-

телната станция, съответно с 61.5 пъти и с 28.6 пъти (Фиг. 3). 
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Фиг. 2. Съдържание на колиформи и E. coli в пунктовете за мониторинг, в отпадъчните води от 

ГПСОВ –Стара Загора, за периода м. Януари-м. Декември, 2014 г. 

 

 
         Фиг. 3. Съдържание на ентеробактерии и Salmonella spp.в пунктовете за мониторинг, в 

отпадъчните води от ГПСОВ –Стара Загора, за 2014 г. 

 

Общ коли-титър, Е. coli-титър. Тези два показателя са с пряка връзка с броя на 

колиформите и броя на Е. coli в изследваните отпадъчни води, но имат самостоятелно значение 

при оценка на тяхното качество. Стойностите им в контролираните ПМ варират в изключително 

широк диапазон – от 0.10 до 0.0001, т.е. 1000 пъти. В ПМсз-1 общия коли-титър и Е. coli-титъра 

имат стойности от порядъка 0.001-0.0001, които драстично нарастват в ПМсз-4, на изход на 

ГПСОВ със 100 до 1000 пъти (Фиг. 4). 

 

 
Фиг. 4. Съдържание на колиформи и E. coli, в пречистените отпадъчни води от ГПСОВ –Стара 

Загора, за 2014 г. 

Получените резултати показват, че за разлика от физикохимичните замърсители в 

отпадъчните води, чийто нива са по-изравнени във времето, стойностите на микро-биологичните  

показатели проявяват по-голяма динамика, по-слабо изразена в ПМсз-1 (4.83 пъти за микробното 

число, 9.0 пъти за колиформите и 12.0 пъти за  Е. coli), на вход, спрямо тази в ПМсз-4, на изход 

(съответно 9.59, 69.1 и 30.0 пъти) . 

След ГПСОВ се формира общ отток, в който вероятно, върху по-голямата вариабилност на 

микроорганизмите в пречистените отпадъчни води, в сравнение с непречистените, влияние 
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оказва факта, че техния брой драстично намалява: за микробното число от стотици хиляди (120-

640.10
3
 КОЕ/ml) в непречистените отпадъчни води до десетки и стотици (0.98-9.40.10

3
 КОЕ/ml) в 

пречистените; по подобен начин това се случва за броя на Е. coli,  ентеробактериите и Salmonella 

spp. Установява се, че по-малкия брой микроорганизми в пречистените отпадъчни води се съчета-

ва с по-широк диапазон на тяхното вариране, което определя и тази по-голяма динамика в 

стойностите на микробиологичните показатели в тези води. 

Освен това, условията на средата, като активната реакция на отпадъчните води, солевото 

съдържание, и най-вече температурата през различните сезони, също може да доведе до промяна в 

протичането на микробиалната дейност в субстрата и респективно да повлияе върху репродукти-

вната способност на микроорганизмите. Установява се, че броят на колибактериите в пречисте-

ните отпадъчни води, на изход от пречиствателната станция е по-висок със средно 680
 
КОЕ/ml 

през пролетно-летния сезон (месеците март, май и юли), за разлика от есенно-зимния период с 203
 

КОЕ/ml (месеците септември, декември и януари), а при броя на  Е. coli зависимостта е обратна 

(по-висок е техния брой с 223
 
КОЕ/ml през есенно-зимния, за разлика от пролетно-летния сезон с 

120
 
КОЕ/ml) (Фиг. 4). Тенденцията на изменение на броя на чревните патогенни  микроорганизми 

(ентеробактерии и Salmonella spp.), по отношение на сезонната динамика, се различава от тази на 

колиформите и E. coli. През есенно-зимния период броят на ентеробактериите нараства със 

средно с 947
 
КОЕ/ml, а през пролетно-летния сезон намалява с 550

 
КОЕ/ml, като при салмонелите 

тази зависимост е в обратен порядък (техния брой нараства с 273
 
КОЕ/ml през пролетно-летния, и 

намалява с 140 КОЕ/ml през есенно-зимния  сезон) (Фиг. 5).  

 

  
Фиг. 5. Съдържание на ентеробактерии и Salmonella spp., в пречистените отпадъчни води от 

ГПСОВ –Стара Загора, за 2014 г. 

Ефективността на пречистване на отпадъчните води, по микробиологични показатели, за 

периода м. Януари-м. Декември 2014 г. варират средно от  97.8% до 99.2%. Най-висок процент на 

оцеляване на този вид мезофилни микроорганизми (Salmonella spp.) е отчетен при температури 

под 10
о
С и  наличие на неразтворени вещества над 5%.  

От това следва, че Salmonella spp. може да оцелее в битовите отпадъчни води сравнително 

дълго време, преди да бъдат напълно пречистени, и това е периодът, който представлява важна 

част от процеса на заразяване не само по отношение на Salmonella spp., но и с други ентеро-

бактерии, водещи до сериозни последици за живите организми. 

 

4.1.1.2.  Екологична оценка на отпадъчните води от ГПСОВ-Стара Загора, с оглед 

заустването им във водоприемник 

Оценката за степента на съответствие на качеството на пречистените отпадъчни води, през 

периода м. Януари 2013 г. – м. Декември  2014 г., е направена по 5 показателя (неразтворени 

вещества, ХПК, БПК5, общ N и общ Р), регламентирани в Наредба № 6/2000 г., допускащи 

заустването им във водоприемника - р. Бедечка (Таблица 4): 

А. Оценка на качеството на отпадъчните води за 2013 г. 

 БПК5: при  норма до 25 mg/1,  всички  стойности  за  периода  на  проучване (средни, 

минимални и максимални) са по-ниски от пределно допустимата концентрация (ПДК) от 

3.1 до 12.5 пъти; 
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Таблица 4. Средногодишни (Cx), минимални (Cmin) и максимални (Cmax) концентрации на 

проучваните физикохимични и микробиологични показатели на отпадъчните води,  

 на изход (ПМсз-4) на ГПСОВ - гр. Стара Загора,  

за периода м. Януари 2013 г. - м. Декември 2014 г. 
№ Показа-

тели 

Димен-

сия 

Година n Cx±SD 

 

Cmin Cmax **Норми 

по Нар. 

6/2000 г. 

Норми 

по Нар. 

18/2000 г. 

А. Физикохимични показатели 

1. Темпера-

тура 

оС 2013 6 16.1±4.81 9.50 23.0 - 28 

2014 6 16.7±5.94 11.4 26.5 

2. рН Едини-

ци 

2013 6 7.28±0.36 7.06 8.00 - 6-9 

2014 6 7.49±0.15 7.29 7.72 

3. Електро- 

проводи-
мост 

μS.cm-1 2013 6 727.0±178.7 601.0 1081.0 - 2000 

2014 6 638.2±51.4 569.0 699.0 

4. НВ mg/l 2013 6 6.31±4.88 3.46 16.1 35 50 

2014 6 6.31±4.88 3.46 16.1 

5. ХПК mg/l 2013 6 20.7±7.66 13.0 32.0 125 100 

2014 6 20.2±9.15 9.00 34.0 

6. БПК5 mg/l 2013 6 5.17±2.64 2.00 8.00  25 25 

2014 6 3.33±1.21 2.00 5.00 

7. Общ азот mg/l 2013 6 5.56±2.18 2.54 8.50 10 25*** 

2014 6  5.84±1.58 4.29 8.58 

8. Общ 

фосфор 

mg/l 2013 6 0.98±0.10 0.83 1.09 1 3 

2014 6 1.08±0.24 0.65 1.29 

9. Общ 
калий 

mg/l 2014 6 7.42±2.39 5.07 11.8 - 350 

10. Общ 

натрий 

mg/l 2014 6 34.9±7.99 25.1 46.8 - 300 

11. Хлориди mg/l 2014 6 34.1±3.79 29.0 39.9 - 300 

12. Сулфати mg/l 2014 6 2.79±0.62 2.01 3.39 - 300 

12. Екстрахи-

руеми в-ва 

mg/l 2014 6 3.93±1.14 2.24 5.21 - 50 

Б. Тежки метали и микроелементи 
13. Fe/общо/ mg/l 

 

2014 3 0.03±0.02 0.01 0.05 - 5.0 

14. Mn mg/l  
 

2014 3 0.03±0.003 0.02 0.03 - 0.2 

15. Cr/общ/ mg/l  2014 3 <0.05   - 0.1**** 

16. Cu mg/l  

 

2014 3 <0.05   - 0.2 

17. Zn mg/l  

 

2014 3 0.04±0.03 0.02 0.08 - 2.0 

18. Cd mg/l  

 

2014 3 <0.02   - 0.01 

19. Pb mg/l  

 

2014 3 <0.01   - 0.05 

20. Ni mg/l  

 

2014 3 <0.1   - 0.2 

В. Микробиологични показатели 

21. Микробно 

число 

КОЕ/ml  

 

2014 6 

 

4430±3130 

 

980 940 - - 

22. Брой 

коли-

форми 

КОЕ/ml  

 

2014 6 

 

425±302 

 

11 760 - - 
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23. Общ 

коли-

титър 

ml  

 

2014 6 

 

 0. 10 0.01 - <0.1 

24. Брой 

Esche-

riсhia coli 

КОЕ/ml  

 

2014 6 

 

157±110 

 

10 300 - - 

25.  Esche-

riсhia coli-

титър 

ml  

 

2014 6 

 

 0.10 0.01 - <1.0 

Г. Чревни патогенни микроорганизми 

26. Enteroba-

cteriaceae 

КОЕ/ml  

 

2014 6 

 

748±271 

 

300 1000 - Не се 

допускат 

27. Salmone-

lla spp. 

КОЕ/ml  

 

2014 6 

 

207±108 

 

100 400 - Не се 

допускат 
*ПМсз-1 – вход за биобасейните; ПМсз-2 – изход от биобасейните; ПМсз-3 - секция за рециркулация на отпадъчните води, след 

вторичните утаители; ПМсз-4 – изход за пречистените отпадъчни води; 
**Наредба № 6/2000 г. за емисионни норми за допустимото съдържание на вредни и опасни вещества в отпадъчните води, 
зауствани във водни обекти; Наредба №18/2009 г. за качеството на водите за напояване на земеделски култури; 
***Нормата е формирана като сума от азот-амониев (5 mg/l) и азот-нитратен (20 mg/l) по Наредба № 18/2009 г. 

 ****Cr/общ/ по Pescod (1992). Wastewater treatment and use in agriculture. FAO Irrigation and  Drainage Paper No. 47, FAO, Rome. 
    

   ХПК: при норма до 125 mg/1, всички определени стойности са по-ниски от ПДК от 

3.9 до 9.6 пъти 

 Неразтворени вещества: при норма до 35 mg/1 (при над 10 000 екв.ж.), всички намерени 

концентрации са по-ниски от ПДК от 2.2 до 10.1 пъти; 

 Общ  Р:  при  норма до 1 mg/1 (над 100 000 екв.ж.),  средногодишните  и минималните 

стойности са по-ниски от ПДК, съответно с 1.0 и с 1.2 пъти, а максималната е по-висока 

от нея с 0.9 пъти; 

     Общ N: при норма до 10 mg/1 (над 100 000 екв.ж.), всички стойности са   по-ниски 

от ПДК от 1.2 до 3.9 пъти. 

     Б. Оценка на качеството на отпадъчните води за 2014 г. 

 БПК5:  при  норма  до 25 mg/1, всички определени стойности са по-ниски    от ПДК 

от 5.0 до 12.5 пъти; 

   ХПК: при норма до 125 mg/1, всички  стойности  за  периода  на  проучване (средни, 

минимални и максимални) са по-ниски от пределно допустимата концентрация (ПДК) от 

3.7 до 13.9 пъти; 

 Неразтворени вещества: при норма до 35 mg/1 (над 10 000 екв.ж.), всички намерени 

концентрации са по-ниски от ПДК от 2.2 до 10.1 пъти; 

 Общ  Р: при  норма до 1 mg/1 (над 100 000 екв.ж.), минималните стойности са по-ниски 

от ПДК с 1.5, а максималните и средногодишните с 0.8 и 0.9 пъти по-високи от ПДК; 

    Общ N: при норма до 10 mg/1 (над 100 000 екв.ж.), всички стойности са по-ниски от 

ПДК от 1.2 до 2.3 пъти. 

 

Определените оценки по регламентираните показатели показват, че пречистените отпадъчни 

води от ГПСОВ-Стара Загора отговарят на изискванията за заустване във водоприемника – р. Бе-

дечка, по всички тях, с изключение на моментните стойности за съдържание на общ фосфор през 

март, май и юли на 2013 г. и през март, юли, септември и декември на 2014 г., когато установените 

концентрации превишават допустимия праг (до 1.0 mg/l) от 0.78 до 0.92 пъти (Фиг. 6). Този факт е 

достатъчен аргумент за продължаване на мониторинга на пречистените отпадъчни води, с по-

обстойно проучване и проследяване на показателите във времето.  

Резултатите за БПК5, ХПК и НВ показват, че органичното замърсяване на отпадъчните води 

на гр. Стара Загора е намаляло за периода 2013–2014 г., тъй като получените резултати и техния 

характер през наблюдаваните две години, подсказват за по-изравнени времеви процеси при 

формиране на съдържанието на контролираните замърсители в отпадъчните води на гр. Стара 

Загора, преди ГПСОВ (заустване на близки по количество и съдържание битово-фекални и 
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редуцираното количество на промиш-лените отпадъчни води, поради преустановяването и/или 

намаляването на някои промишлени производства в града), и за сравнително устойчивата работа 

на ГПСОВ, тъй като на изход на станцията се формира общ поток с още по-ниски и сравнително 

близки нива на замърсителите, спрямо тези на вход на ГПСОВ.  

 

 
   Фиг. 6. Съдържание на общ фосфор в пречистените отпадъчни води от ГПСОВ –Стара Загора, за 

периода 2013 – 2014 г.  

 

В тези случаи,  частично пречистените отпадъчни води на изход от ГПСОВ- Стара Загора (с 

по-високо съдържание на биогенни елементи), биха били най-рационално оползотворени, ако се 

приложат в земеделието за напояване, при условие, че не съдържат тежки метали и 

микробиологични показатели над допустимите нива (Наредба № 18/2009 г.). 

 

4.1.1.3. Агроекологична оценка на отпадъчните води, с оглед използването им за 

напояване 

Анализът на получените резултати и оценката на качеството на отпадъчните води, от гледна 

точка на използването им като ресурс за напояване на земеделски култури, направена по 5 групи 

показатели (засоляване, токсичност, водопропускливост, санитарно-хигиенни и други), регла-

ментирани в Наредба №18/2009 г., разкри следната картина (Табл. 4): 

Засоляване. Показателят, който характеризира засоляването на водите е електро-

проводимостта. Тя оказва влияние върху способността на растенията да поемат вода и като 

резултат от това – върху добивите. Такъв ефект се получава, когато солите се акумулират в зоната 

около кореновата система на отглежданите култури, в концентрации, които затрудняват поемането 

на достатъчно количество вода от почвения разтвор и растенията са подложени на стрес от 

недостиг на вода, водещ до разстройство в обменните процеси за продължителен период от време 

и рязко намаляване на добивите (Ayers and Westcot, 1985). Ето защо, степента на засоленост на 

водите е от значение при използването им за напояване на земеделски култури.  

В нашия случай стойностите на електропроводимостта са по-ниски от 1.85 до 3.51 пъти от 

допустимата горна граница – до 2000 µS.cm
-1 

по Наредба № 18/2009 (Табл. 4). Следователно, 

пречистените отпадъчни води отговарят на изискванията за качество за напояване през целия про-

учван период (2013-2014 г.). 

Водопропускливост. Тази характеристика на водите се определя по съдържа-нието на 

калций, магнезий и калий. Водопропускливостта рефлектира върху качеството на водите, когато 

количеството на нормалната инфилтрация/водопропускливост на използваните води за напояване 

(или от валежите) намалява и водата се задържа върху повърхността на почвата твърде дълго, или 

попива в нея много бавно, с което се затруднява осигуряването на необходимото количество вода 

за отглежданите култури. Трябва да се има предвид, че върху този процес оказват влияние и други 

условия, свързани с почвата – структура, степен на уплътняване, съдържание на органични 

вещества, химичен състав и др. 

При нашите изследвания, от показателите характеризиращи водопропускливоста, сме 

анализирали съдържанието на калий и натрий. Всички отчетени стойности за калия са по-ниски от 

29.7 до 69.0 пъти  при допустима горна граница 350 mg/l , а при натрия от 6.41 до 12.0
 
пъти при 

допустим праг 300 mg/l, по Наредба № 18/2009 (Табл. 4). Следователно, пречистените отпадъчни 
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води отговарят на изискванията за напояване през периода (м. Януари - м. Декември 2014 г.).  

Елементите калций и магнезий не са определяни през проучвания период.  

Токсичност. Тази характеристика на водите се определя по съдържанието на тежки метали 

и микроелементи в отпадъчните води за напояване. Проблеми най-често с токсичността възникват, 

когато поетите от почвата или водата йони на редица токсични елементи се акумулират в 

растенията, в концентрации, достатъчно високи да предизвикат увреждания и намаляване на 

добивите.  

Екотоксикологичното действие на водите се определя по съдържанието на 21 елемента във 

водите (включени в Приложение №1 на Наредба № 18/2009 г.), от които ние сме анализирали 8 

тежки метала и микроелемента: Fe, Mn, Cr, Cu, Zn, Cd, Pb и Ni.  

Анализът на получените резултати показва, че съдържанието на три елемента (Fe, Mn, Zn,) в 

отпадъчните води на изход ГПСОВ (ПМсз-4) се колебае в различен диапазон между минимум и 

максимум:  

 Fe: от 100.0 до 500.0 пъти по-ниски, при норма 5.0 mg/l; 

 Mn: от 6.67 до 10.0 пъти по-ниски, при норма 0.2 mg/l;  

 Zn: от 25.0 до 100.0 пъти по-ниски, при норма 2.0 mg/l. 

При останалите показатели (Crобщ, Cu, Cd, Pb и Ni) всички отчетени стойности според 

изискванията на Наредба № 18/2009 г. са много под допустимите граници за тези показатели, като 

за Cu (< 0.05 mg/l) при норма 0.2,  Cd (< 0.02 mg/l) при норма 0.01, Pb (< 0.01 mg/l) при норма 0.05, 

Ni (< 0.1 mg/l) при норма 0.2  и Crобщ (< 0.05 mg/l) норма 0.5 mg/l. Следователно могат да се 

използват за напояване през  периода на проучване (м. Януари - м. Декември 2014 г.) (Табл. 4). 

 Санитарно-хигиенни показатели. Тази характеристика на водите се определя чрез 

косвените показатели (общ коли-титър и Escheriсhia coli-титър) и чревни патогенни 

микроорганизми (Salmonella spp., Enterobacteriaceae), включени в Приложение №1 на Наредба № 

18/2009 г. (Табл. 4). 

При норма <0.1 ml, за общ коли-титър са  направени разреждания от 0,01 ml до 0,10 ml, а 

при норма <1.0 ml за E. coli-титър разрежданията са от 0,01 до 0,10 ml, спрямо отчетения брой на 

колиформите и E. coli. Следователно, пречистените отпадъчни води не отговарят на изискванията 

за напояване през периода (м. Януари - м. Декември 2014 г.) по E. coli-титър и общ коли-титър. 

Според българското екологично законодателство, във водите за напояване не трябва да 

присъстват чревни патогенни микроорганизми (Salmonella spp. и  Enterobacteriaceae), но се оказва, че 

такива има и тяхното количество варира в границите от 300 до 1000 КОЕ/ml за ентеробактериите, 

и от 100 до 400 КОЕ/ml за салмонелите.  

 Други. Към категорията „други“ показатели се отнасят: температура, активна реакция (рН), 

съдържание на биогенни елементи (N, P), съдържание на сулфати, хлориди, ХПК, БПК5, 

неразтворени вещества, обща твърдост, екстрахируеми вещества, детергенти и др.  

 По тези показатели качеството на пречистените отпадъчни води, на изход от ГПСОВ-гр. 

Стара Загора, е както следва: температура - според сезона (9,50-26,5
о
С); рН – от неутрална до 

слабо алкална реакция (7,06-8,00 рН единици); общ азот (2,54-8,58 mg/l); общ фосфор (0,65-1,29 

mg/l); неразтворени вещества (3,46-16,1 mg/l); БПК5 (2,00-8,00 mg/l); ХПК (9,00-34,0 mg/l); 

сулфати (2,01-3,39 mg/l), хлориди (29,0-39,9 mg/l) и екстрахируеми вещества (2,24-5,21 mg/l) - в 

границите на нормативните изисквания за съответния показател и могат да бъдат използвани за 

напояване.  

Освен това, като се има предвид, че Наредба № 18/2009 г., допуска по-високи прагове за 

съдържание на биогенни елементи (N, P), отколкото в Наредба № 6/2000 г. (за заустване на 

отпадъчни води във водни обекти), би могло пречистените отпадъчни води, които през проучвания 

период, съдържат надпрагови концентрации на тези елементи (в случая общ Р, при нива над 

допустимите стойности с 1.1 до 1.2 пъти), недопускащи тяхното заустване във водоприемника, но 

в концентрации, в границите на нормите за напояване, директно да се използват в земеделието за 

напояване, или да бъдат смесвани с други повърхностни води, водещи до тяхното разреждане.  
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  4.1.2. Утайки – агроекологична характеристика и оценка 

За охарактеризиране и оценка на утайките са взети и анализирани утайки от различни места 

на пречистване от Градската пречиствателна станция за отпадъчни води. Анализирани са: 1) 

уплътнените утайки от вторичните утаители; 2) утайките на изход от метантанка и 3) 

обезводнените утайки от лентовите филтър преси. Утайките са анализирани по физикохимични (в 

т.ч. съдържание на тежки метали и микроелементи), микробиологични и паразитологични 

показатели.  

Физикохимични показатели. Резултатите за изследваните физикохимични показатели на 

утайките, в пунктовете за мониторинг, на ГПСОВ - гр. Стара Загора, за периода м. Януари 2013 г. 

- м. Декември  2014 г., са представени в Таблица 5. 

 

Таблица 5. Средногодишни (Cx), минимални (Cmin) и максимални (Cmax) концентрации на 

проучваните физикохимични показатели на утайките, 

в пунктовете за мониторинг на ГПСОВ - гр. Стара Загора, 

за периода м. Януари 2013 г. - м. Декември 2014 г., n=6 
№ Показа-тели Димен-

сия 

Година Код на  

ПМ* 

Cx±SD 

 

Cmin Cmax 

1. АСВ % 2013 ПМсз-5 

ПМсз-6 
ПМсз-7 

3.82±0.44
e 

2.95±0.36f 

12.0±0.75еf 

3.30 

2.60 
10.7 

4.40 

3.40 
12.5 

2014 ПМсз-5 

ПМсз-6 

ПМсз-7 

3.70±0.48e 

2.65±0.14g 

11.9±1.01eg 

3.30 

2.40 

10.7 

4.40 

2.80 

13.3 

2. рН Единици 2013 ПМсз-5 

ПМсз-6 

ПМсз-7 

6.77±0.46 

7.10±0.29  

7.02±0.07 

6.23 

6.78 

6.89 

7.30 

7.61 

7.09 

2014 ПМсз-5 

ПМсз-6 

ПМсз-7 

6.44±0.17a 

6.90±0.15b  

7.14±0.27ab 

6.12 

6.66 

6.69 

6.59 

7.07 

7.40 

3. Електро- 

проводимост 

μS.cm-1 2013 ПМсз-5 

ПМсз-6 
ПМсз-7 

2988.5±1555.7  

5860.0±607.3е 

2541.7±730.4е 

1100.0 

5230.0 
1560.0 

4620.0 

6840.0 
3550.0 

2014 ПМсз-5 

ПМсз-6 

ПМсз-7 

2174.3±2065.5  

5311.7±995.1e 

1974.0±813.7e 

754.0 

3940.0 

1289.0 

5600.0 

6520.0 

3410.0 

4. Общ натрий mg/kg СВ 2014 ПМсз-7 166.5±25.2 144.0 198.6 

5. Общ азот mg/kg СВ 2013 ПМсз-5 

ПМсз-6 

ПМсз-7 

8986.5±5038.9a 

8638.6±3350.1b 

24353. 4±14649.6ab 

2195.8 

1957.0 

3991.9 

16741.8 

11180.8 

44721.5 

2014 ПМсз-5 

ПМсз-6 

ПМсз-7 

7318.0±3564.4b 

7901.1±3207.4 

16949.7±12027.1b  

4927.5 

4533.4 

6876.7 

14497.8 

13878.3 

40241.4 

6. Общ мин. азот 

(N-NH4, N-
NO3) 

N-NH4 

N-NO3 

mg/kg 

възд. СВ 

2014 ПМсз-7 

 
 

 

2944.5±1083.0 1973.0 4949.0 

2644.5±1095.0 1689.2 4691.0 

300.1±38.9 258.0 363.2 

7. Общ фосфор mg/kg СВ 2013 ПМсз-5 

ПМсз-6 

ПМсз-7 

1119.8±459.0b 

1246.9±441.8b 

4563.6±886.3bb 

539.5 

770.9 

3740.4 

1632.8 

1945.3 

5985.3 

   2014 ПМсз-5 

ПМсз-6 

ПМсз-7 

905.0±236.5f 

1165.3±515.6g 

3204.5±784.0fg 

670.5 

713.3 

2298.5 

1223.9 

2000.3 

4346.2 

8. Подвижни 

фосфати 
(P2O5) 

mg/100g 

възд. СВ 

2014 ПМсз-7 1091.5±232.3 

 

843.2 

 

1499.1 

 

9. Общ калий  

 

mg/kg СВ 2014 ПМсз-7 821.4±182.8 

 

553.1 

 

941.6 
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10. Подвижен 

калий (К2O) 

mg/100g 

възд. СВ 

2014 ПМсз-7 443.8±43.9 

 

401.0 

 

495.2 

11. Общ 
органичен 

въглерод 

% 2013  ПМсз-5 
ПМсз-6 

ПМсз-7 

1.81±0.10f 
1.55±0.33g 

4.25±0.27fg 

1.70 
1.15 

3.95 

1.95 
2.01 

4.58 

2014 ПМсз-5 

ПМсз-6 

ПМсз-7 

1.68±0.26
f 

1.69±0.35g 

4.39±0.69fg 

1.28 

1.13 

3.76 

1.99 

2.03 

5.59 
*ПМсз-5 – ленти за уплътнена утайка; ПМсз-6 – изход от метантанка; ПМсз-7 – ленти за обезводнена утайка, изход на 
станцията; 
** Наредба за реда и начина за оползотворяване на утайки от пречистването на отпадъчни води чрез употребата им в 

земеделието; 
***Достоверните разлики в стойностите на отделните показатели са обозначени с еднакви букви: P<0.05- aa, bb;  P<0.01- cc, 
dd;   P<0.001 - ee, ff, gg, hh, ii 

 

Анализът на получените резултати за отделните показатели по пунктове на мониторинг, 

разкри следното: 

 

Абсолютно сухо вещество (АСВ). Стойностите на показателя през периода на проучване  

(2013-2014 г.) се изменят в широки граници между отделните пунктове и варират от 2.40 % (ПМсз-

6, 2014 г.) до 13.3 % (ПМсз-7, 2014 г.) (Табл. 5). Всички отчетени стойности за АСВ през 2013 г. 

попадат в този диапазон. Колебанията в стойностите на АСВ между пунктовете ПМсз-5 и ПМсз-6 

са незначителни (средните стойности намаляват с 1.29 % в ПМсз-6 през 2013 г. и с 1.40 % през 

2014 г.), но значително нарастват в ПМсз-7 с 3-4 %, при доказана достоверност на разликите в 

стойностите между отделните ПМ, при P<0.001. Тези резултати могат да се обяснят с отделните 

етапи на третиране на утайките, през които органичната маса се стабилизира и редуцира на обема 

си, като значително намалява влагосъдържанието си след филтър пресите.  

Активна реакция (рН). Всички отчетени стойности на показателя през двугодишния период 

на проучване се изменят в широки граници - от средно кисела до слабо алкална реакция, и варират 

в диапазона от 6.12 рН единици (ПМсз-5, 2014 г.) до 7.61 рН единици (ПМсз-6, 2013 г.) (Табл. 5). 

Колебанията в стойностите на рН между отделните пунктове, през периода (2013-2014 г.) са 

незначителни (разликата между максималните и минималните стойности е 1.22 пъти), почти 

несъществени са и измененията на рН в ПМ, където разликата между отчетените максимални и 

минимални стойности варира от 1.02 до 1.17 пъти.  

По пунктове за мониторинг и през двете години на проучване се установява еднопосочна 

тенденция на промяна в стойностите на рН: най-ниски са стойностите в ПМсз-5, по-високи - в 

ПМсз-6, и без съществена промяна в ПМсз-7, като активната реакция в ПМ се изменя 

последователно от средно кисела, през неутрална до слабо алкална. Това най-вероятно се дължи на 

обработката на уплътнените утайки с флокуланти за обезводняване (в ПМсз-5) и от протичащите 

метанообразуващи процеси (в ПМсз-6). На изход от станцията, след филтър пресите (ПМсз-7) 

утайките имат неутрален характер, подобен на утайки от други проучвани ГПСОВ в страната 

(Гарванска, 2008).  

Електропроводимост. Стойностите на показателя варират в широк диапазон от 754.0 μS.cm
-

1
 (ПМсз-5) до 6840.0 μS.cm

-1
 (ПМсз-6), което най-вероятно е свързано с променливия състав на 

солите в отпадъчните води, постъпващи за пречистване, химичните условия, при които протичат 

процесите на пречистване, при преминаването на утайката през отделните етапи на третиране и др.  

Получените резултати се колебаят в широки граници за отделните мониторингови пунктове - 

разликата между максималните и минималните стойности през 2013 г. е от 1.31 до 4.21  пъти, а 

през 2014 г. е от 1.65 до 7.43 пъти, а между ПМ - от средна стойност 1974.0 μS.cm
-1

 (ПМсз-7) през 

2014 г. до 5860.0 μS.cm
-1

 (ПМсз-6) през 2013 г. (Табл. 5).  

Прави впечатление, че при всички стойности за електропроводимостта, по пунктове за 

мониторинг и през двете години на проучване се установява аналогична тенденция на промяна в 

стойностите на показателя: по-ниска електропроводимост имат уплътнените утайки (ПМсз-5), по-

висока – утайките след метантанка (ПМсз-6), и отново по-ниска утайките, след филтър пресите 
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(ПМсз-7), което е свързано с доброто поддържане на технологичния режим в пречиствателната 

станция.  

Общ натрий. Всички измерени концентрации на показателя през периода на проучване 

(2014 г.), на изход от ГПСОВ (ПМсз-7) се изменят в тесни граници от 144.0 до 198.6 mg/kg 

(Таблица 8). В останалите ПМ съдържанието на общ натрий не е определяно. Ниското съдържание 

на общ натрий в утайките, след филтър пресите намалява рисковете от засоляване на почвите, при 

продължително торене с утайки.  

Общ азот (N-NH4, N-NО2, N-NО3, Nорг.). Стойностите на показателя, през периода на 

проучване (2013-2014 г.) се колебаят в широк диапазон, отнесени към абсолютно сухо вещество от 

1957.0 mg/kg (ПМсз-6) до 44 721.5 mg/kg (ПМсз-7) през 2013 г., като всички отчетени стойности, 

по пунктове за 2014 г. попадат в този диапазон (Табл. 5). Съдържанието на общ азот в утайките в 

ПМсз-7, на изход на ГПСОВ през 2014 г. е значително по-ниско (с 30.4%) спрямо определеното 

през 2013 г., което най-вероятно е свързано с променливия състав на отпадъчните води, 

постъпващи за пречистване, биологичните условия, при които протичат процесите на пречистване, 

частично затваряне на отделни секции от биологичното стъпало, с оглед регулиране на 

технологичните процеси и др.  

За отделните мониторингови пунктове разликата между максималните и минималните 

отчетени стойности варира от 5.71 до 11.2 пъти за 2013 г., и от 2.94 до 5.85 пъти за 2014 г., при 

доказана достоверност P<0.05. 

През двете години на проучване колебанията в средните стойности за показателя между 

пунктове ПМсз-5 и ПМсз-6 са в границите от 7318.0 до 8986.5 mg/kg, докато в ПМсз-7 

съдържанието на общ азот в утайките нараства до 2.1 през 2013 г. и до 2.7 пъти през 2014 г . Това 

може би е свързано с високото съдържание на влага в утайките в двата пункта за мониторинг 

(ПМсз-5 и 6), където съдържанието на азот, преизчислено в проценти, варира от 0.73 до 0.89%, за 

разлика от утайките след филтър пресите (ПМсз-7), където азота достига 1.69 - 2.44%.  

Общ минерален азот (N-NH4, N-NО3). Стойностите на показателя на изход от ГПСОВ,  през 

периода на проучване (2014 г.), определени към въздушно сухо вещество се изменят в широки 

граници от (1973.0 - 4949.0 mg/kg) или в проценти (0.20% до 0.49%).  

Съдържанието на общ минерален азот в останалите пунктове за мониторинг не е определяно, 

и е представено като сума от двете форми на азота-амониева (N-NH4) и нитратна (N-NО3). 

Преобладаващата форма в утайките, след филтър пресите е амониевата, която варира в широки 

граници от 1689.2 до 4691.0 mg/kg или от 0.17% до 0.47%, за разлика от нитратната форма, 

изменяща се в сравнително тесен диапазон от 258.0 до 363.2 mg/kg, или в проценти от 0.03% до 

0.04% (Табл. 5). 

Общ фосфор. Стойностите на показателя отнесени към абсолютно сухо вещество, през 

двугодишния период на проучване се колебаят значително - от 539.5 mg/kg (ПМсз-5) до 5985.3 

mg/kg (ПМсз-7) през 2013 г., като всички отчетени  стойности през 2014 г. попадат в този диапазон 

(Табл. 5). Оказва се, че  подобно на общия азот и съдържанието на общ фосфор в утайките през 

2014 г., е по-ниско с 29.8%  спрямо това през 2013 г. Тази промяна може да се обясни с 

променливия състав на постъпващите за пречистване отпадъчни води. За отделните 

мониторингови пунктове степента на вариране между максималните и минималните стойности е 

от сходен порядък - от 1.60 до 3.02 пъти през 2013 г., и от 1.83 до 2.80 пъти през 2014 г. По ПМ 

разликите в средните стойности са доказани при P<0.05-0.001. 

Съдържанието на общ фосфор в пунктове ПМсз-5 и ПМсз-6, и през двете години на 

проучване, варира в сравнително тесни граници (905.0-1246.9 mg/kg), като в ПМсз-7, то нараства 

значително - от 2.8 до 4.1 пъти. В пунктовете за мониторинг (ПМсз-5,6), количеството фосфора, 

изразено в проценти, варира от 0.09 до 0.12%, за разлика от утайките след филтър пресите (ПМсз-

7), където достига до 0.32-0.46 %.  

Подвижни фосфати (P2O5). Всички отчетени стойности на показателя на изход от 

станцията (ПМсз-7), през периода на проучване (2014 г.), се изменят в широки граници от 843.2 до 

1499.1 mg/100g (от 0.84% до 1.50%), (Табл. 5). В останалите пунктове за мониторинг (ПМсз-5 и 6) 

съдържанието на подвижни фосфати не е определяно.  
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Общ калий. Показателят е определян само в ПМ-сз-7. Установените концентрации през 

периода на проучване (2014 г.) варират в широк диапазон - от 553.1 до 941.6 mg/kg (0.06% до 

0.09%), (Табл. 5). Ниското съдържание на общ калий в утайките, след филтър пресите най-

вероятно се дължи на повишената разтворимост на калиевите соли, които през време на 

формиране на утайката остават в течната фракция.  

Подвижен калий (К2O). Стойностите на показателя на изход от пречиствателната станция 

(ПМ-сз-7) се изменят в тесни граници, от 401.0 до 495.2 mg/100g (от 0.40% до 0.50%) (Табл. 5).  

Общ органичен въглерод. Стойностите на показателя през периода на проучване  (2013-2014 

г.) се изменят в широки граници между отделните пунктове и варират от 1.13 % (ПМсз-6, 2014 г.) 

до 5.59 % (ПМсз-7, 2014 г.). Всички стойности през 2013 г. попадат в този диапазон (Табл. 5). 

Между пунктовете ПМсз-5 и ПМсз-6 стойностите на показателя варират в тесни граници (1.13-

2.03%), (средните стойности намаляват с 1.17 % от ПМсз-5 в ПМсз-6 през 2013 г., и се запазват 

постоянни в двата пункта през 2014 г.) и значително нарастват в ПМсз-7 със 2-3%, при доказана 

достоверност P<0.001. Предполагаме, че това се дължи на отделните етапи на стабилизиране на 

органичната маса, редуциране на обема и значително намаляване на влагосъдържанието на 

утайката след филтър пресите.  

Съдържание на тежки метали и микроелементи (Fe, Mn, Cr, Cu, Zn, Cd, Pb и Ni). 

Резултатите за съдържанието на изследваните тежки метали и микроелементи в утайките, в пункта 

за мониторинг (ПМсз-7) на ГПСОВ - гр. Стара Загора, за периода м. Януари - м. Декември 2014 

г., са представени в Таблица 6. 

 

Таблица 6. Средногодишни (Cx), минимални (Cmin) и максимални (Cmax) концентрации на 

изследваните  тежки метали и микроелементи в утайките, на изход (ПМсз-7) на ГПСОВ –  

гр. Стара Загора, за периода м. Януари - м. Декември  2014 г., n=4 
№ Показа

-тели 

Дименсия Cx±SD 

 

Cmin Cmax Норми* 

по 

Наредба/ 

2004 г. 

 Норми** 

Евро-

пейски 

1. Fe mg/kg СВ 3909.9±1192.4 2911.1 5627.0 - - 

2. Mn mg/kg СВ 43.1±8.92 35.7 53.8 - - 

3. Cu  mg/kg СВ 38.5±5.91 34.5 47.2 1600 1750 

4. Zn mg/kg СВ 334.4±62.5 241.5 371.8 3000 4000 

5. Cr mg/kg СВ 16.2±3.82 12.2 19.9 500 - 

6. Cd mg/kg СВ 0.39±0.10 0.25 0.48 30 40 

7. Pb mg/kg СВ 12.6±1.26 10.9 13.9 800 1200 

8. Ni mg/kg СВ 5.51±1.49 4.32 7.70 350 400 

** Наредба за реда и начина за оползотворяване на утайки от пречистването на  отпадъчни води чрез употребата им в 
земеделието (ПМС № 339 - 14.12.2004); 
***Директива 86/278/EИО от 12 юни 1986 г. за опазване на околната среда, и по- специално на почвата, при използване на 
утайки от отпадъчни води в земеделието. 

 

Анализът на получените резултати за съдържанието на тежки метали и микроелементи в 

утайките на изход на ГПСОВ (ПМсз-7), разкри следното: 

Fe. Стойностите на показателя на изход от станцията, през периода на проучване (2014 г.), се 

изменят в широки граници 2911.1-5627.0 mg/kg, в проценти (0.29% - 0.56%) (Табл. 6). Високите 

нива на желязо в утайките след филтър пресите, според нас се дължат на добавяните преди 

биобасейните коагуланти (FeCl3.6H2O), за допречистване на отпадъчните води. За микроелемента 

Fe липсват ограничения за прилагането му в земеделието (Наредба /2004 г.). 

Mn. Всички стойности на показателя се изменят в сравнително тесни граници (35.7-53.8 

mg/kg СВ) или (0.004% до 0.005%). За този микроелемент също липсват ограничения за 

прилагането му чрез торене в земеделието (Наредба /2004 г.). 

Cu. Стойностите на показателя на изход от станцията се изменят в тесен диапазон (34.5-47.2 

mg/kg ), в проценти (0.003% до 0.005%), (Табл. 6). Според наложените ограничения относно 

прилагането на утайките в земеделието, средните отчетени стойности за медта са по-ниски с 41.6 
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пъти спрямо българските (Наредба /2004 г.), и с 45.5 пъти спрямо европейските норми (Директива 

86/278/EО).  

Zn. Всички стойности на показателя варират значително (241.5-371.8 mg/kg СВ), в проценти 

(0.02% до 0.04%) (Табл. 6). Средните отчетени стойности за цинка са по-ниски с 8.97 пъти спрямо 

българските, и с 12.0 пъти спрямо европейските гранични стойности. 

Cr. Стойностите на показателя се изменят в тесен диапазон (12.2-19.9 mg/kg сухо в-во), в 

проценти (0.001% до 0.002%), и според българските ПДК (Наредба /2004 г.), средните нива на 

хром в утайките е с 30.9 пъти по-ниско от допустимото, което от една страна не би натоварило 

почвите с Cr, а от друга страна дава възможност да се внасят по-големи количества утайки. 

Липсват европейски ограничения по отношение на  този показател. 

Cd. Всички отчетени стойности на показателя се изменят значително (0.25-0.48 mg/kg СВ) 

(Табл. 6). Средните отчетени стойности за кадмий, в утайките след филтър пресите са по-ниски 

със 76.9 пъти спрямо българските, и със 102.6 пъти спрямо европейските норми. Следователно, по 

този показател утайките отговарят на изисква-нията за наторяване в земеделието.  

Pb. Стойностите на показателя за разглеждания период се колебаят незначително (10.9-13.9 

mg/kg). Отчетените нива са по-ниски от допустимите прагове с 63.5 пъти в българското и с 95.2 

пъти в европейското законодателство. 

 Ni. Съдържанието на никел в утайките варира в широк диапазон (4.32-7.70 mg/kg СВ). 

Според (Наредба /2004 г.), средните отчетени стойности за Ni са по-ниски с 63.5 пъти спрямо 

българските, и с 72.6 пъти спрямо европейските допустими прагови концентрации. 

Микробиологични и паразитологични показатели. Резултатите за изследваните 

микробиологични и паразитологични показатели на утайките, на изход (ПМсз-7) на ГПСОВ - гр. 

Стара Загора, за периода м. Януари - м. Декември 2014 г., са представени в Таблица 7.  

 

Таблица 7. Средногодишни (Cx), минимални (Cmin) и максимални (Cmax) стойности на 

изследваните  микробиологични и паразитологични показатели на утайките, 

на изход (ПМсз-7) на ГПСОВ - гр. Стара Загора,  

за периода м. Януари - м. Декември  2014 г., n=4 
№ Показа-тели Дименсия Cx±SD 

 

Cmin Cmax Норми 

по Наредба/ 

2004 г. * 

1. Брой коли-

форми 

КОЕ/g  

 

4100±3780 

 

1300 

 

9600 

 

- 

2. Брой Esche-

riсhia coli 

КОЕ/g  

 

800±906 

 

100 

 

2000 

 

- 

Escheriсhia 

coli-титър 

ml 

 

- 0.01 

 

0.001 

 

над 1 g 

3. E.coli 

O157:H7 

КОЕ/g  

 

- - - - 

3. Патогенни микроорганизми  

4.1. Enteroba-

cteriaceae 

KOE/20g 5530±1260 

 

4000 

 

6700 - 

4.2. Salmonella 

spp. 

КОЕ/20g  475±320 200 800 Не се 

допуска в 20 

g 

4.3. Helminths 

(nematodes 

eggs) 

eggs/10g 

сухо в-во 

- - - 

 

1на 1 kg 

(сухо в-во) 

* Наредба за реда и начина за оползотворяване на утайки от пречистването на отпадъчни води чрез употребата им в 
земеделието. 
 

Анализът на получените резултати за тези показатели на утайките разкри следното: 

Брой (колиформи, E. coli), E. coli-титър, E. coli O157:H7. Всички отчетени стойности 

(минимални и максимални), през проучвания период, в утайките на изход от станцията се изменят 
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в широк диапазон (1300-9600 KOE/g) за колиформите, и (100-2000 KOE/g) за Escheriсhia coli. За 

тези два показателя не се прилагат ограничения към утайките, използвани в земеделието (Наредба 

/2004 г.).  

За показателя E. coli-титър всички направени разреждания се изменят в диапазона от 0.01 до 

0.001 g/утайка. В утайките на изход от ГПСОВ-гр. Стара Загора E.coli O157:H7 не са намерени.  

Ентеробактерии/Salmonella spp., Helminths (nematodes eggs). Стойностите на показателите 

се изменят в широки граници (4000-6700 КОЕ/20 g) за ентеробактериите, и (200-800 КОЕ/20 g) за 

Salmonella spp.  

Нематодни яйца на хелминти в утайките от ГПСОВ-гр. Стара Загора не бяха доказани. 

Изследваните утайки от различни сектори на третиране в ГПСОВ-гр. Стара Загора 

представляват биомаса богата на органика и съставки на хранителните за растенията химични 

елементи. Утайките са анализирани за съдържание на основните макро и микроелементи, тежки 

метали, органично вещество и съдържание на микроорганизми, съгласно изискванията на 

Наредбата за използване на утайки чрез употребата им в земеделието.  

Минералният състав на анализираните утайки се характеризира с голямо разнообразие на 

елементи, намиращи се главно във вид на соли и йонни форми на хидроксиди и оксиди. Главни 

хранителни елементи за растенията са азот, фосфор и калий. Получените данни показват, че най-

високо е съдържанието на общ азот в утайките, след лентите за обезводнена утайка и значително 

по-ниско в уплътнената и в утайката след метантанка. Подобни са и получените резултати за 

калий и фосфор. Това вероятно се дължи на спецификата на процесите при тяхното образуване в 

пречиствателната станция и на атмосферни загуби през време на товарене. Реакцията на средата е 

слабо кисела на уплътнената до неутрална при вторичната утайка (Табл. 7). 

Резултатите от микробиологичните и паразитологичните изследвания на утайките, след 

филтър пресите са представени в Таблица 7. Независимо, че всички представители на 

колиформите се свързват общо взето с фекално замърсяване, съотношението между отделните 

видове, включени в тази група, при определени условия значително варира. В утайките, 

напускащи станцията се установяват E.coli, индикатор за прясно фекално замърсяване, и от 

патогенните чревни микроорганизми - ентеробактерии и Salmonella spp.  

Изследваните утайки не отговарят на изискванията на Наредбата за реда и начина за 

оползотворяване на утайки от пречистването на отпадъчни води чрез употребата им в земеделието 

(ПМС № 339/14.12.2004) тъй като показват сравнително високо съдържание на микроорганизми 

(E.coli, Enterobacteriaceae, Salmonella spp.). Поради тази причина не би трябвало да се внасят в 

почвата без предварително обеззаразяване.  

За сега депонирането на крайната обезводнена утайка за време, достатъчно за инактивиране 

на патогенните микроорганизми е важно и правилно от екологична гледна точка, тъй като нейното 

микробно съдържание е високо.  

 
4.2. Характеристика, екологична и агроекологична оценка на качеството на 

отпадъчните води и на утайките от ПСОВ на предприятие за преработка на птиче 

месо, с. Коларово, Община Раднево, по физикохимични и микробиологични 

показатели 

 

4.2.1.   Отпадъчни води 

 

4.2.1.1. Характеристика на отпадъчните води по физикохимични и микробиологични 

показатели 

Физикохимични показатели. Резултатите за проучваните физикохимични показатели на 

отпадъчните води, в пунктовете за мониторинг, на ПСОВ - с. Коларово, за периода м. Януари - м. 

Декември 2014 г., са представени в Таблица 8. 

Анализът на получените резултати за отделните показатели по пунктове за мониторинг 

разкри следното: 
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Таблица 8. Средногодишни (Cx), минимални (Cmin) и максимални (Cmax) концентрации на 

проучваните физикохимични показатели на отпадъчните води, в пунктовете за мониторинг в 

ПСОВ - с. Коларово, Община Раднево,  

за периода м. Януари - м. Декември 2014 г., n=6 
№ Показа-

тели 

Димен-

сия 

Код на  

ПМ* 

Cx±SD 

 

Cmin Cmax 

1. Темпера-

тура 

оС ПМк-1 

ПМк-2 

ПМк-3 

ПМк-4 

16.0±6.29 

16.0±6.26 

16.1±6.33 

16.2±6.61 

10.1 

10.2 

10.2 

10.1 

25.5 

25.5 

25.6 

26.5 

2. рН едини-

ци 

ПМк-1 

ПМк-2 

ПМк-3 

ПМк-4 

6.65±0.26efg 

7.42±0.19g 

7.44±0.19f 

7.61±0.16e 

6.33 

7.24 

7.26 

7.31 

7.08 

7.72 

7.71 

7.79 

3. Електро- 

проводи-

мост 

μS.cm-1 ПМк-1 

ПМк-2 

ПМк-3 
ПМк-4 

1288.5±365.5fgh  

3305.0±430.7h  

3306.7±445.8g 

3261.7±329.8f 

695.0 

2510.0 

2480.0 
2680.0 

1665.0 

3690.0 

3720.0 
3630.0 

4. НВ mg/l ПМк-1 

ПМк-2 

ПМк-3 

ПМк-4 

188.2±57.3ghi 

3240.0±875.4
g 

3040.0±624.5h 

34.6±8.13i 

141.5 

1980.0 

2092.0 

19.8 

266.0 

4487.0 

4045.0 

44.0 

5. ХПК mg/l ПМк-1 

ПМк-2 

ПМк-3 

ПМк-4 

685.0±204.8dgh 

310.3±92.9g 

150.3±36.9d 

31.0±7.16h 

372.0 

221.0 

98.0 

22.0 

894.0 

424.0 

184.0 

40.0 

6. БПК5 mg/l ПМк-1 

ПМк-2 

ПМк-3 

ПМк-4 

357.3±105.5cdi 

121.0±23.8c 

71.7±23.5d 

11.3±4.89i 

179.0 

92.0 

45.0 

4.00 

454.0 

157.0 

97.0 

17.0 

7. Общ азот mg/l ПМк-1 

ПМк-2 
ПМк-3 

ПМк-4 

69.0±24.7 aci 

196.1±116.1a 

154.7±43.5c  

5.89±2.72i 

37.2 

112.1 
100.1 

1.43 

98.1 

424.6 
214.4 

8.80 

8. Общ 

фосфор 

mg/l ПМк-1 

ПМк-2 

ПМк-3 

ПМк-4 

255.6±72.0gh 

419.0±57.1g 

261.5±25.8 

3.62±0.70h 

152.8 

348,1 

219.8 

2.66 

347.2 

491.2 

292.2 

4.45 

9. Общ калий mg/l ПМк-1 

ПМк-2 

ПМк-3 

ПМк-4 

18,4±5,70 

17,0±4,79 

16,5±3,93 

16,1±3,68 

10,1 

9,50 

9,20 

8,80 

24,9 

20,5 

19,1 

18,8 

10. Общ 

натрий 

mg/l ПМк-1 

ПМк-2 

ПМк-3 

ПМк-4 

184,8±84,8ghi 

731,7±46,0g 

719,0±88,4h 

490,5±51,2i 

116,0 

659,0 

556,0 

411,0 

337,0 

785,0 

800,0 

579,0 

11. Хлориди 

(Cl-) 

mg/l ПМк-1 

ПМк-2 

ПМк-3 
ПМк-4 

130,0±30,1hij 

830,8±68,7h 

767,3±113,1i 

506,5±104,3j 

86,7 

724,8 

555,8 
405,3 

170,4 

896,2 

893,3 
693,2 

12. Сулфати 

(SO4
2-) 

mg/l ПМк-1 

ПМк-2 

ПМк-3 

ПМк-4 

3,37±1,60a 

5,05±2,71 

3,80±2,51 

3,39±2,17a 

1,41 

2,29 

1,10 

1,02 

5,39 

8,69 

7,29 

6,35 

13.  Мазнини/ 

екстр.  

в-ва с CCl4 

mg/l ПМк-1 

ПМк-4 

30,2±5,99g 

2,85±0,79
g
                 

22,5 

1,89 

37,5 

3,95 

 * ПМк- 1 – вход за непречистените отпадъчни води; ПМк- 2 – вход за биобасейните, след физикохимичната обработка на 
водите; ПМк- 3 - изход от биобасейните; ПМк- 4 – изход за пречистените отпадъчни води, след вертикалния утаител; 
** Достоверните разлики в стойностите на отделните показатели са обозначени с еднакви букви: P<0.05 – aa; P < 0.01 – bb; 
P < 0.001 – cc, dd, ee, ff, gg, hh, ii, jj.  
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Температура (
о
С). Стойностите на показателя варират от 10.1 

о
С в ПМк-1 до 26.5 

о
С в ПМк-

4 през едногодишния период на проучване (Табл. 8). За отделните мониторингови пунктове 

получените резултати се колебаят в широки граници (разликата между средните максимални и 

средните минимални стойности е над 2.6 пъти), и в много тесни граници, между ПМ за периода на 

проучването: от средна стойност 16.0 
о
С в ПМк-1 и ПМк-2 до 16.2 

о
С в ПМк-4.  

Големите диапазони в стойностите на температурите могат да се обяснят с промяната на 

температурата на въздуха по сезони, оказваща влияние върху температурата и на отпадъчните 

води. От една страна незначителните колебания в температурите между отделните ПМ показват, 

че третирането на отпадъчните води в отделните участъци на пречиствателната станция (добавката 

на флокулант, коагулант и аериране) не влияят съществено върху този показател, както и при 

ГПСОВ-Стара Загора, но от друга страна температурата оказва съществено влияние върху 

скоростта на протичане на микробиологичните процеси, и върху процесите на размножаване на 

биомасата.   

Активна реакция (рН). Стойностите на показателя през периода на проучване  варират от 

6.33 рН единици (ПМк-1) до 7.79 рН единици (ПМк-4) (Табл. 8). Разликите в средните стойности 

на рН между отделните ПМ са незначителни (разликата между максималната и минималната 

стойност е от 1.23 пъти), но статистически доказани при P< 0.001, и с постепенно нарастване от 

ПМ-1 към ПМ-4. При това, активната реакция на отпадъчните води по веригата ПМк-1 → ПМк-2 

→ ПМк-3 → ПМк-4 се изменя постепенно от слабо кисела (ПМк-1) и неутрална (ПМк-2,3) до 

слабо алкална (ПМк-4). След физикохимичното стъпало (ПМк-2), активната реакция на 

отпадъчните води има неутрален до слабо алкален характер, най-вероятно поради добавянето на 

коагулиращите и свързващи органиката препарати (коагулант Fe2(SO4)3 и флокулант Praestol 650 

BC).  

Електропроводимост. Стойностите на показателя  варират в широки граници от 695.0 

µS/cm (ПМк-1) до 3720.0 µS/cm (ПМк-4) през периода на проучването (Табл. 8). Получените 

резултати за отделните мониторингови пунктове също се колебаят в широк диапазон (разликата 

между максималните и минималните стойности е 5.35 пъти), от средна стойност 1288.5 µS/cm в 

ПМк-1 до 3261.7 µS/cm ПМк-4. Разликите са доказани при  P< 0.001.  

Прави впечатление, че по пунктове за мониторинг средните стойности на електропрово-

димостта, са много по-ниски на вход в ПМк-1, след което нарастват значително в ПМк-2, ПМк-3 и 

ПМк-4, на изход от ПС. Това според нас се дължи на добавяния преди биобасейните, след 

физикохимичната обработка на водите в ПМк-2 флокулант Praestol 650 BC, който е 

високомолекулен полиелектролит (катионен/анионен) на основата на полиакриламида. От една 

страна, той се добавя за успешно пречистване на производствени отпадъчни води, които съдържат 

съединения под формата на суспензии, емулсии, разтворени неорганични и органични вещества, 

но от друга, оказва съществено влияние върху електропроводимостта на отпадъчните води, тъй 

като в структурата на полимера са включени Na
+
/Cl

-
 йони, които преминавайки в тях променят 

значително солево им съдържание, респективно тяхната електропроводимост.  

Неразтворени вещества. Средните стойности на показателя показват много големи разлики 

между отделните ПМ. Нивата в ПМ-2 нарастват средно със 17.2 пъти спрямо тези в ПМ-1, в ПМ-3, 

слабо намаляват (с 1.07 пъти) спрямо ПМ-2, но остават значително по-високи (с 16.2 пъти) от тези 

в ПМ-1. В ПМ-4 стойностите са най-ниски, съответно с 5.4 пъти спрямо ПМ-1, с 93.6 пъти спрямо 

ПМ-2 и с 87.9 пъти спрямо ПМ-3. Всички разлики са доказани при P< 0.05-0.001 (Табл. 8).  

Установените изменения по пунктове за мониторинг на ПСОВ-Коларово са аналогични, 

както в пунктовете за мониторинг на ГПСОВ-Стара Загора, което дава основание се твърди, че 

характерът на процесите в отделните стъпала на двете пречиствателните станции е много сходен. 

Известна разлика се наблюдава в ПМ-3 и 4 на ПСОВ-Коларово, където стойностите варират в 

широки граници (1980-4487 mg/l). Причината за това, най-вероятно се дължи на процеса флотация, 

добавката на коагуланти и флокуланти, водещи до енергично смесване на органичните и 

неорганични замърсители преди биобасейните (ПМк-2), а на изход от тях в (ПМк-3), като резултат 

от сложните процеси на разграждане и големия процент активна утайка. ПСОВ-Коларово постига 
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сравнително висока степен на пречистване по отношение на неразтворените вещества (84.8%), 

което е показател за добрата работа на станцията.  

ХПК. Стойностите на ХПК варират в изключително широки граници – от 22.0 до 894.0 mg/l, 

с добре изразени и статистически доказани разлики при Р<0.001 между отделните пунктове за 

мониторинг. Измерените концентрации намаляват от ПМ-1 (вход) към ПМ-4 (изход) - с 22.1 пъти 

за средните стойности, с 22.4 пъти за максималните и с 16.9 пъти за минималните (Табл. 8). Тези 

данни показват, че при преминаване на отпадъчните води през всяко следващо стъпало на 

третиране в ПСОВ, количеството на органичните замърсители непрекъснато намалява. 

 Ефективността на пречистване на отпадъчните води по показател ХПК е 94.8%, т.е. много 

висока. 

БПК5. Отчетените стойности (4.00-454.0 mg/l) за показателя се изменят аналогично, както 

при показателя ХПК. Те намаляват драстично и достоверно (при P<0.001) от входа (ПМ-1) към 

изхода (ПМ-1), с 31.6 пъти за средните, с 26.7 пъти за максималните и с 44.8 пъти за минималните 

стойности (Табл. 8).  

Ефективността на пречистване на отпадъчните води по показател БПК5 е 96.8%, малко по-

висока от тази за ХПК. Това групиране ясно показва, че по показателите характеризиращи 

органичното замърсяване на отпадъчните води (БПК5 и ХПК), пречиствателните съоръжения на 

предприятието за преработка на птиче месо с. Коларово работят много ефективно. 

Общ азот (N). Стойностите на общ азот показват голям диапазон на колебание – от 1.43 до 

424.6 mg/l, с динамика на вариране между отделните пунктове за мониторинг, сходна на тази при 

неразтворените вещества. Съдържанието на общ азот  в ПМ-2 нараства средно с 2.84 пъти спрямо 

тези в ПМ-1, в ПМ-3, то слабо намалява (с 1.26 пъти) спрямо ПМ-2, но остава значително по-

високо (с 2.24 пъти) спрямо ПМ-1. В ПМ-4 стойностите са най-ниски, съответно с 11.7 пъти 

спрямо ПМ-1, с 32.3 пъти спрямо ПМ-2 и с 26.3 пъти спрямо ПМ-3. Всички разлики са доказани 

при P< 0.05-0.001 (Табл. 8).  

 По пунктове за мониторинг, се установява сходна тенденция на изменение в стойностите на 

показателя, както при ГПСОВ-Стара Загора, като варират в широки граници, на вход (37.2-98.1 

mg/l), в ПМк-2 (112.1-424.6 mg/l), в ПМк-3 (100.1-214.4 mg/l), след което значително се понижават 

на изход (1.43-8.80 mg/l). Причината за тези значителни колебания в биологичното стъпало (ПМк-

2 и 3), най-вероятно се дължи на добавяните реагенти (коагуланти и флокуланти) за свързване и 

минерализация на органичните вещества (кръв, пилешка мазнина, пера, остатъци от месо, кости)  

през този етап на пречистване в отпадъчните води до крайните продукти - въглероден диоксид и 

вода. 

 Общ фосфор (Р). Стойностите за този показател варират в широки граници през периода на 

проучването - от 2.66 mg/l в ПМк-4 до 491.2 mg/l в ПМк-2, с достоверни разлики в средните 

стойности между отделните ПМ при Р<0.001. Количеството на общ фосфор в отпадъчните води от 

ПСОВ-Коларово намалява драстично от входа (ПМк-1) към изхода (ПМк-4), със 70.6 пъти. 

 По пунктове за мониторинг се наблюдава аналогия в изменението на съдържанието на общ 

фосфор, както и при общия азот, което показва сходство в протичащите процеси, касаещи 

органиката в отпадъчните води. Високото съдържание на общ фосфор в отпадъчните води в ПМк-

2 и ПМк-3, и ниските стойности на изход, е свързано с технологията на отстраняване на 

органичните замърсители в биологичното стъпало и добавката на свързващи реагенти (Fe2(SO4)3,  

Praestol 650 BC). 

Ефективността на пречистване на отпадъчните води в ПСОВ-Коларово, по показатели общ 

азот и фосфор, е следната:  

 Общ N - 97.1%; 

 Общ Р – 98.5%. 

Тези резултати показват, че ПСОВ-Коларово към предприятие за преработка на птиче месо 

демонстрира висока ефективност на пречистване на отпадъчните води по съдържание на общ азот 

и общ фосфор.  

Общ калий (К). Стойностите на показателя (средни, максимални и минимални) варират 

значително (8.80-24.9 mg/l), но на много по-ниски нива от тези при общ азот и общ фосфор. 
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Наблюдава се еднопосочна тенденция на промяна в съдържанието на общ калий по пунктове за 

мониторинг от вход (ПМ-1) към изход (ПМ-4) на ПСОВ-Коларово. Средните стойности намаляват 

от входа към изхода с 1.14 пъти, минималните с 1.15 пъти и максималните с 1.32 пъти (Табл. 8). 

Незначителните колебания в нивата на общ калий, между отделните пунктове от 1.08 до 1.14 пъти, 

могат да се обяснят с високата водоразтворимост на калиевите съединения (Гарванска, 2008). 

Ефективността на пречистване на отпадъчните води по показател общ калий е (18.7%), което 

показва, че той не се повлиява съществено при третирането на отпадъчните води в отделните 

стъпала на пречиствателната станция.   

 Общ натрий (Na). Стойностите (средни, максимални и минимални) за този показател, за 

разлика от общия калий, се изменят в много широк диапазон от 116.0 mg/l в ПМк-1 до 800.0 mg/l в 

ПМк-3, като средните стойности нарастват от входа към изхода с 2.65 пъти, минималните с 3.54 

пъти и максималните с 1.72 пъти, с достоверни разлики в средните стойности между отделните 

ПМ при Р<0.001 (Табл. 8). 

По пунктове за мониторинг през периода на проучване, минималните и максимални 

стойности на показателя варират в широк диапазон, в ПМ-1 (2.91 пъти), в ПМк-2 (1.19 пъти), 

ПМк-3 (1.44 пъти), и в ПМ-4 (1.41 пъти). Прави впечатление, че средните стойности в нарастват 

спрямо ПМ-1 (вход), в ПМк-2 с 3.96 пъти, в ПМк-3 с 3.89 пъти, и в ПМк-4 с 2.65 пъти. Това се 

дължи на включването на натриевия катион в структурата на мономера, участващ в образуването 

на полимерната верига на полиакриламида (Praestol 650 BC). В тези случай флокуланта действа 

като анионен полиелектролит в отпадъчните води, спрямо органичните замърсители, между които 

освен сили на привличане възникват и химични връзки.  

Хлориди (Cl
-
). Всички стойности (средни, максимални и минимални) за съдържанието на 

хлориди се изменят аналогично, както при показателя общ натрий, като нарастват от входа към 

изхода, с 3.90 пъти за средните стойности, с 4.07 пъти за максималните и с 4.67 пъти за 

минималните (Табл. 8). По пунктове за мониторинг, минималните и максимални стойности на 

показателя варират умерено, на вход (1.97 пъти), в ПМк-2 (1.24 пъти), ПМк-3 (1.61 пъти), и на 

изход (1.71 пъти). Оказва се, че и при този показател колебанията в средните стойности са най-

значими между отделните пунктовете за мониторинг, и нарастват спрямо входа: 6.39 пъти (ПМк-

2), с 5.90 пъти (ПМк-3), и на изход, в (ПМк-4) с 3.90 пъти, с достоверни разлики при Р<0.001 

(Табл. 8). 

Тези резултати показват, че между отделните пунктове има непрекъснато повишаване 

съдържанието на хлориди преди биологичното стъпало (ПМк-2), и по-незначително флуктуиране в 

края на пречистването (ПМк-4). Това се дължи на присъствието на хлорен анион в структурата на 

мономерите, изграждащи полимерната верига на полиакриламида (Praestol 650 BC), в резултат на 

което флокуланта този път действа като катионен полиелектролит спрямо органичните замърси-

тели в отпадъчните води.  

В заключение,  с добавката на флокулант (Praestol 650 BC)  от една страна, се постига много 

добро отстраняване на фосфорните съединения (98.5%) и неразтворените вещества (84.8%), и се 

постига висока ефективност на пречистване по отношение на показателите БПК5 (96.8%) и ХПК 

(94.8%). От друга, променя се качеството отпадъчните води на изход от ПСОВ, тъй като в тях 

многократно нараства съдържанието на общ натрий (с 163.1%) и на хлориди (с 337.1%), което 

води до нарастване и на електропроводимостта на пречистените водите.  

Сулфати (SO4
2-

). Съдържанието на сулфати в третираните отпадъчни води е със 

сравнително ниски стойности – от 1.02 до 8.69 mg/l, със значително вариране в отделните ПМ: в 

ПМк-1, на вход (3.82 пъти), в ПМк-2 (3.79 пъти), ПМк-3 (6.63 пъти), и в ПМк-4, на изход (6.23 

пъти), и значително по-малки колебания между пунктовете за мониторинг: от 1.08 пъти за 

минималните до 1.61 пъти за максималните стойности.   

Всички концентрации на сулфатите (средни, максимални и минимални) намаляват от входа 

към изхода на ГПСОВ: за средните с 1.01 пъти, за минималните с 1.38 пъти и за максималните с 

1.18 пъти, при Р<0.05 (Табл. 8). 

Ефективността на пречистване на отпадъчните води по съдържание на сулфати е 16.7%, т.е. 

20.2 пъти по-ниска спрямо хлоридите (337.1%) в отпадъчните води. Най-вероятно, прилаганите 
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методи за пречистване в ПСОВ към предприятието за преработка на птиче месо, не са достатъчно 

ефективни за отстраняването на хлоридите и сулфатите от отпадъчните води. При сулфатите една 

от основните причини за постигната ефективност е свързана и с ниското им съдържание в 

нетретираните отпадъчни води.  

Мазнини. Съдържанието на мазнини варира в доста широк диапазон – от 1.89 до 37.5 mg/l в 

двата ПМ, където са определяни, на вход (ПМк-1) и на изход (ПМк-4). Количеството им 

многократно намалява от ПМк-1 към ПМк-4 - за средните стойности намаляват с 10.6 пъти, за 

минималните с 11.9 пъти и за максималните с 4.49 пъти. Разликите в средните стойности между 

двата ПМ са достоверни при Р<0.001 (Табл. 8). По пунктове, стойностите на показателя варират в 

по-тесни граници от 1.67 до 2.09 пъти, отколкото между отделните ПМ. 

Ефективността на отстраняване на мазнините от отпадъчните води е 90.6%, показател за 

добрата работа на пречиствателните съоръжения.  

Съдържание на тежки метали и микроелементи (Fe, Cr, Mn, Cu, Zn, Cd, Pb и Ni). 

Резултатите за анализираните елементи в отпадъчните води, в пунктовете за мониторинг на ПСОВ 

- с. Коларово, за периода м. Януари - м. Декември 2014 г., са представени в Таблица 9. 

 

Таблица 9. Средногодишни (Cx), минимални (Cmin) и максимални (Cmax) стойности за съдържание 

на тежки метали и микроелементи в отпадъчните води, по пунктовете за мониторинг в ПСОВ - с. 

Коларово, Община Раднево,  

за периода м. Януари - м. Декември 2014 г. , n=3 
№ Показа-

тели 

Димен-

сия 

Код на  

ПМ* 

Cx±SD 

 

Cmin Cmax 

14. Fe mg/l 

 

ПМк-1 

ПМк-4 

0.53±0.24 

0.05±0.02 

0.27 

0.03 

0.74 

0.06 

15. Mn mg/l  

 

ПМк-1 

ПМк-4 

0.03±0.02 

0.01±0.01 

0.01 

0.003 

0.05 

0.02 

16. Cr mg/l  ПМк-1 

ПМк-4 

<0.05 

<0.05 

- - 

17. Cu mg/l  

 

ПМк-1 

ПМк-4 

<0.05 

<0.05 

- - 

18. Zn mg/l  

 

ПМк-1 

ПМк-4 

0.11±0.13 

0.04±0.06 

0.02 

0.001 

0.26 

0.12 

19. Cd mg/l  

 

ПМк-1 

ПМк-4 

<0.02 

<0.02 

- - 

20. Pb mg/l  

 

ПМк-1 

ПМк-4 

<0.01 

<0.01 

- - 

21. Ni mg/l  

 

ПМк-1 

ПМк-4 

<0.1 

<0.1 

- - 

* ПМк- 1 – вход за непречистените отпадъчни води; ПМк- 2 – вход за биобасейните, след физикохимичната обработка на водите. 

 

Анализът на данните за съдържание на тежки метали и микроелементи в отделните пунктове 

е както следва: 

Fe, mg/l. Концентрацията на желязо в отпадъчните води на вход (ПМк-1) и изход (ПМк-4) 

на ПСОВ варира в широк диапазон – от 0.03 до 0.74 mg/l, със средна стойност на изхода 10.6 

пъти по-малка, от тази на входа.  

Zn, mg/l. Концентрацията на цинк на вход (ПМк-1) и изход (ПМк-4) варира в широки 

граници от 0.001 до 0.26 mg/l. Средните стойности за този показател на  вход са с 2.75 пъти по-

високи от тези на изхода на станцията. Тези по-високи нива на желязо и цинк в отпадъчните води 

на вход, в (ПМк-1) спрямо изхода най-вероятно са свързани с подготовката на птичето месо 

(смилане и разфасовка), промиване на инвентара и др. 

Mn, mg/l. Концентрацията на манган в отпадъчните води на вход (ПМк-1) и изход (ПМк-4) 

варира незначително – от 0.01 до 0.03 mg/l, със средни отчетени стойности на вход три пъти по-

високи от тези на изход на ПСОВ-с. Коларово.  
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При останалите микроелементи и тежки метали, се отчитат еднакви нива (под прага на 

чувствителност на метода за тяхното определяне) на вход (ПМк-1) и изход (ПМк-4) на ПСОВ към 

предприятието за преработка на птиче месо: Cu (< 0.05 mg/l), Cd (< 0.02 mg/l), Pb (< 0.01 mg/l), Ni 

(< 0.1 mg/l)  и Crобщ (< 0.05 mg/l) (Табл. 9). 

Ефективността на пречистване на отпадъчните води по съдържание на микроелементи, е 

следната:  

 Fe -  90.4%; 

 Zn - 74.4%; 

 Mn – 65.0%; 

 Cu, Cd, Pb, Ni и Crобщ – непроявена. 

ПСОВ-с. Коларово постига сравнително висока степен на пречистване на отпадъчните води 

за микроелементите Fe (90.4%) и  Zn (74.4%), по-ниска за Mn (65.0%) и нулева/недоказана за 

останалите елементи Cu, Cd, Pb, Ni и Cr, като причината за това най-вероятно се дължи на ниските 

концентрации на тези елементи в отпадъчни води още преди постъпването им за пречистване.  

Микробиологични показатели. Резултатите за изследваните микробиологични показатели 

на отпадъчните води, в пунктовете за мониторинг на ПСОВ - с. Коларово, за периода м. Януари - 

м. Декември 2014 г., са представени в Таблица 10. 

 

Таблица 10. Средногодишни (Cx), минимални (Cmin) и максимални (Cmax) стойности на 

изследваните микробиологични показатели на отпадъчните води, по пунктовете за мониторинг в 

ПСОВ - с. Коларово, Община Раднево,  

за периода м. Януари - м. Декември 2014 г. , n=6 
№ Показа-

тели 
Димен-

сия 
Код на  
ПМ* 

Cx±SD 
 

Cmin Cmax 

1. Микробно 

число 

КОЕ/ml  

(х 103) 

 

ПМк-1 

ПМк-4 

1436.0±1661.6 

2.90±1.89 

 

100.0 

0.12 

4240.0 

5.80 

2. Брой коли-

форми 

КОЕ/ml  

(х 102) 

 

ПМк-1 

ПМк-4 

2956.7±1795.4b 

21.3±28.1b 

 

270.0 

0.11 

4700.0 

63.0 

 

3. Общ коли-

титър 

ml  

 

ПМк-1 

ПМк-4 

 0.0001 

0.01 

0.00001 

0.001 

4. Брой 

Esche-

riсhia coli 

КОЕ/ml  

(х 102) 

 

ПМк-1 

ПМк-4 

13.6±18.3 

0.45±0.52 

 

0.30 

0.10 

50.0 

1,40 

5. Escheri-

сhia сoli- 
титър 

ml  ПМк-1 

ПМк-4 

 0.01 

0.10 

0.001 

0.01 

6. Чревни патогенни микроорганизми 

6.1. Enteroba-

cteriaceae 

КОЕ/ml  

(х 102) 

 

ПМк-1 

ПМк-4 

2361.7±2715.0 

29.0±23.4 

 

100.0 

0.96 

7500.0 

65.0 

6.2. Salmone-

lla spp. 

КОЕ/ml  

(х 102) 

 

ПМк-1 

ПМк-4 

88.3±115.3 

0.89±1.87 

 

10.0 

0.01 

320.0 

4.70 

* ПМк- 1 – вход за непречистените отпадъчни води; ПМк- 4 – изход за пречистените отпадъчни води, след вертикалния 
утаител; 
** Достоверните разлики в стойностите на отделните показатели са обозначени с еднакви букви: P<0.05 – aa; P < 0.01 – 
bb; P < 0.001 – cc, dd, ee, ff. 
 

Микробно число, КОЕ/ml. Микробното число (общ брой мезофилни аеробни бактерии) на 

отпадъчните води се колебае в много широк диапазон - от 0.12.10
3
 до 4240.0.10

3
  КОЕ/ml, със 

средна стойност на изход (ПМк-4) 495.2 пъти по-ниска от тези на вход (ПМк-1) на 

пречиствателната станция (Фиг. 7).  

Прави впечатление, че постъпващите в ПСОВ-с. Коларово отпадъчни води от предприятието 

за преработка на птиче месо, са много по-богати на микроорганизми (1436.0±1661.6.10
3
), 
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отколкото битово-фекалните води, които постъпват в ГПСОВ-Стара Загора (308.7±172.2.10
3
). 

Следователно, отпадъчните води от месопреработвателното предприятие са по-рискови за околна-

та среда и здравето на хората. 

 

 
Фиг. 7. Съдържание на общ брой мезофилни аеробни  бактерии (микробно число) в 

отпадъчните води от ПСОВ–с.Коларово, за 2014 г. 

 

Колиформи, E. coli, КОЕ/ml. При тези два показателя тенденцията на изменение е подобна, 

както при микробното число. Отчетените средни стойности намаляват от входа (ПМк-1) към 

изхода (ПМк-4) на ПСОВ- Коларово със 138.8 пъти за колиформите (при доказана достоверност на 

разликите при P < 0.01) и със съответно 30.2 пъти за Escherichia coli. Броят на колиформите и на E. 

coli е многократно по-голям в ПМк-1, спрямо този в ПМк-4 (Фиг. 8).         

При сравняване на получените резултати, с тези за ГПСОВ-Стара Загора се наблюдават две 

противоположни тенденции. Средният брой на колиформите в отпадъчните води, на вход на 

ПСОВ-с. Коларово, е 25.0 пъти по-голям, от този на отпадъчните води, на вход на ГПСОВ-Стара 

Загора, докато по отношение на броя на E. coli е обратното. Техният среден брой е 12.8 пъти по-

голям в отпадъчните води на вход на ГПСОВ-Стара Загора в сравнение с тези, на вход на ПСОВ-с. 

Коларово. 

 

 
Фиг. 8. Съдържание на колиформи и E. coli в пунктовете за мониторинг, в отпадъчните води от 

ПСОВ – с. Коларово, Община Раднево, за 2014 г. 

 

 Вероятно, по-голямото дялово участие на фекални отпадъци от гр. Стара Загора във 

формирането на състава на битовите отпадъчни води е предпоставка и за по-големия брой на E. 

coli. В отпадъчните води от месопреработвателното предприятие също постъпват фекални води 

от обслужващия предприятието персонал, но в много по-малка степен.  

Ентеробактерии, Salmonella spp., КОЕ/ml. Тези видове чревни патогенни микроорганизми 

също демонстрират подобен начин на промяна в двата ПМ, както микробното число, 

колиформите и E. coli., и показват значителен диапазон на вариране в стойностите – от 0.96.10
2
 до 

7500.0.10
2
 КОЕ/ml за ентеробактериите и от 0.01.10

2
 до 320.0.10

2
 КОЕ/ml за Salmonella spp. От 

входа (ПМк-1) към изхода (ПМк-4) на пречиствателната станция, техния брой намалява съответно 

с 81.4 пъти и с 99.2 пъти (Фиг. 9). 

Общ коли-титър, Е. coli-титър, ml. Стойностите на тези два показателя, пряко свързани с 
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броя на колиформите и броя на Е. coli в изследваните отпадъчни води, варират в изключително 

широк диапазон – от 0.01 до 0.00001, т.е. 1000 пъти. В ПМк-1 общия коли-титър и Е. coli-титъра 

имат стойности от порядъка 0.01-0.00001, които нарастват в ПМк-4, на изход на ГПСОВ от 10 до 

100 пъти. 

Получените резултати показват, че стойностите на микробиологичните  показатели за 

разлика от физикохимичните, проявяват по-голяма вариабилност, по-слабо изразена на вход, в 

ПМк-1 (42.4 пъти за микробното число, 17.4 пъти за колиформите, 166.7  пъти за  Е. coli, 75.0 пъти 

за ентеробактериите и 32.0 пъти за Salmonella spp.), спрямо тази на изход,  в ПМк (съответно 48.3, 

572.7, 14.0, 67.7 и 4.7 пъти). Вероятно, по-малкия брой микроорганизмите в пречистените 

отпадъчни води се съчетава с по-голяма динамика на тяхното вариране, което определя и по-

широкия диапазон в стойностите на микробиологичните показатели в тези води. 

 

 
Фиг. 9. Съдържание на ентеробактерии и Salmonella spp. в пунктовете за мониторинг, в 

отпадъчните води от ПСОВ –Коларово, за 2014 г. 

Установява се, че броят на колибактериите в пречистените отпадъчни води, на изход от 

пречиствателната станция е най-висок през месеците март и декември (5110-6330 КОЕ/ml), и най-

нисък през  януари, май и септември (11-600 КОЕ/ml). Най- голям брой от Е. coli е отчетен през 

месец март (140 КОЕ/ml), а през месеците (януари, май, юли, септември и декември) варира от 10-

70 КОЕ/ml (Фиг. 10).  

Тенденцията на изменение на броя на чревните патогенни  микроорганизми (ентеробактерии 

и Salmonella spp.), е аналогична на тази на колиформите и E. coli по месеци, най-висок е броя на 

ентеробактериите на изход, в ПМк-4, през месеците март, май и декември (4000-6500 КОЕ/ml), и 

по-нисък през януари, юли и септември (96-2000 КОЕ/ml) (Фиг. 11). 

 

 
Фиг. 10. Съдържание на колиформи и E. coli, в пречистените отпадъчни води от ПСОВ–с. 

Коларово, за 2014 г. 

   Колебанията в броя на отчетените микроорганизми (фекални и чревни патогенни) през 

отделните месеци, най-вероятно са свързани с различните количества обработени птици, в 

зависимост от търсенето и консумацията на птиче продукти. Много е вероятно и температурата на 

средата през отделните месеци да оказва влияние върху микробния състав и преживяемостта на 

микроорганизмите в отпадъчните води.   



44 

 

  

 

Фиг. 11. Съдържание на ентеробактерии и Salmonella spp., в пречистените отпадъчни води от 

ПСОВ –Коларово, за 2014 г. 

Ефективността на пречистване на отпадъчните води, по микробиологични показатели, за 

периода м. Януари-м. Декември 2014 г. варира от 96.7% до 99.3%, т. е. много висока. Въпреки 

постигнатата висока ефективност по обеззаразяване на пречистените отпадъчни води, броят на 

фекалните (coliforms, E. coli) и чревните патогенни (Enterobacteriaceae, Salmonella) 

микроорганизми остава все още висок, и факта, че те се заустват във водни обекти и дерета е 

особено тревожен. Поради тази причина пречиствателните станции, независимо от капацитета им 

са източници на микробно замърсяване на водите и почвите.  

 

4.2.1.2. Екологична оценка на отпадъчните води от ПСОВ-Коларово, с оглед заустване-

то им във водоприемник 

Оценката, определяща качеството на пречистените отпадъчни води, през периода м. Януари 

– м. Декември  2014 г., е направена по 7 показателя (рН, неразтворени вещества, ХПК, БПК5, общ 

N, общ Р и мазнини), регламентирани в Наредба № 6/2000 г. (Приложение 5, чл. 16, ал.1, т. 11.1), 

допускащи заустването им във водоприемника - р. Азмака (Таблица 11): 

 

Таблица 11. Средногодишни (Cx), минимални (Cmin) и максимални (Cmax) концентрации на 

проучваните физикохимични и микробиологични показатели на отпадъчните води,  

 на изход (ПМк-4) на ПСОВ - с. Коларово, Община Раднево,  

за периода м. Януари - м. Декември 2014 г. 
№ Показа-

тели 
Димен-

сия 
Година n Cx±SD 

 
Cmin Cmax **Норми 

по Нар. 

6/2000 г. 

Норми 
по Нар. 

18/2000 г. 

А. Физикохимични показатели 

1. Темпера-

тура 

оС 2014 6 16.2±6.61 10.1 26.5 - 28 

2. рН Единици 2014 6 7.61±0.16 7.31 7.79 6-9 6-9 

3. Електро- 

проводи-
мост 

μS.cm-1 2014 6 3261.7±329.8 2680.0 3630.0 - 2000 

4. НВ mg/l 2014 6 34.6±8.13 19.8 44. 0 50 50 

5. ХПК mg/l 2014 6 31.0 ±7.16 22.0 40.0 250 100 

6. БПК5 mg/l 2014 6 11.3±4.89 4.00 17.0 50 25 

7. Общ азот mg/l 2014 6  5.89±2.72 1.43 8.80 10 25*** 

8. Общ 

фосфор 

mg/l 2014 6 3.62±0.70
 

2.66 4.45 5 3 

9. Общ 

калий 

mg/l 2014 6 16.1±3.68 8.80 18.8 - 350 

10. Общ 

натрий 

mg/l 2014 6 490.5±51.2 411.0 579.0 - 300 



45 

 

11. Хлориди mg/l 2014 6 506.5±104.3 405.3 693.2 - 300 

12. Сулфати mg/l 2014 6 3.39±2.17 1.02 6.35 - 300 

12. Екстрахи-

руеми в-ва 

mg/l 2014 6 2.85±0.79 1.89 3.95 10 50 

Б. Тежки метали и микроелементи 

13. Fe/общо/ mg/l 

 

2014 3 0.05±0.02 0.03 0.06 - 5.0 

14. Mn mg/l  

 

2014 3 0.01±0.01 0.003 0.02 - 0.2 

15. Cr/общ/ mg/l  2014 3 <0.05   - 0.1**** 

 

16. Cu mg/l  
 

2014 3 <0.05   - 0.2 

17. Zn mg/l  

 

2014 3 0.04±0.06 0.001 0.12 - 2.0 

18. Cd mg/l  

 

2014 3 <0.02   - 0.01 

19. Pb mg/l  

 

2014 3 <0.01   - 0.05 

20. Ni mg/l  

 

2014 3 <0.1   - 0.2 

В. Микробиологични показатели 

21. Микробно 

число 

КОЕ/ml  

 

2014 6 

 

2900±1890 

 

120 5800 - - 

22. Брой 

коли-

форми 

КОЕ/ml  

 

2014 6 

 

2130±2810 

 

11 6300 - - 

23. Общ 

коли-

титър 

ml  

 

2014 6 

 

 0.01 0.001 - <0.1 

24. Брой 

Esche-

riсhia coli 

КОЕ/ml  

 

2014 6 

 

45±52 

 

10 140 - - 

25.  Esche-

riсhia coli-

титър 

ml  

 

2014 6 

 

 0. 10 0.01 - <1.0 

Г. Чревни патогенни микроорганизми 

26. Enteroba-
cteriaceae 

КОЕ/ml  
 

2014 6 
 

2900±2340 

 
96 
 

6500 - Не се 
допускат 

27. Salmonella 

spp. 

КОЕ/ml  

 

2014 6 

 

89±187
 

 

1 470 - Не се 

допускат 
* ПМсз-4 – изход за пречистените отпадъчни води; **Наредба № 6/2000 г. за емисионни норми за допустимото съдържание на 

вредни и опасни вещества в отпадъчните води, зауствани във водни обекти; Наредба №18/2009 г. за качеството на водите за 
напояване на земеделски култури; ***Нормата е формирана като сума от азот-амониев (5 mg/l) и азот-нитратен (20 mg/l) по 
Наредба № 18/2009 г.; ****Cr/общ/ по Pescod (1992). Wastewater treatment and use in agriculture. FAO Irrigation and Drainage Paper 
No. 47, FAO, Rome. 

 

   А. Оценка на качеството на отпадъчните води за 2014 г. 

   рН: при  норма от 6-9 рН единици, всички стойности (средни, минимални и максимални) 

попадат в този интервал, и се изменят от 7.31 до 7.79 рН единици. 

 БПК5: при  норма до 50 mg/1,  всички  определени стойности  за  периода  на  

проучването са по-ниски от пределно допустимата концентрация (ПДК) от 2.9 до 12.5 

пъти; 

     ХПК: при норма до 250 mg/1, всички стойности (средни, минимални и максимални) са 

по-ниски от ПДК от 6.3 до 11.4 пъти; 

 Неразтворени вещества: при норма до 50 mg/1, всички намерени концентрации са по-

ниски от ПДК от 1.1 до 2.3 пъти; 
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Общ Р: при норма до 5 mg/1, средногодишните, минималните и максималните стойности 

са по-ниски от ПДК, съответно с 1.4, 1.9 и 1.1 пъти; 

    Общ N: при норма до 10 mg/1, всички отчетени стойности са по-ниски от ПДК от 1.2 

до 3.9 пъти; 

   Мазнини: при норма до 10 mg/1, всички  стойности за периода  на проучване са по-

ниски от ПДК от 2.5 до 5.3 пъти. 

 

От направената оценка по регламентираните показатели става ясно, че пречистените 

отпадъчни води от ПСОВ-с. Коларово, Община Раднево отговарят на изискванията за заустване 

във водоприемника – р. Азмака, съгласно разрешително № 33740009/19.10.2007 г., актуализирано 

с Решение № РР1605/02.10.2012. 

Оказва се, че според регионалните доклади за състоянието на околната среда (2014-2015), река 

Азмака и участъка на река Сазлийка от Азмака до река Блатница, формиращи част от притоците на 

река Марица, са в лошо състояние  по биологични и в умерено състояние по физико-химични 

показатели (БПК, NH4, NO2, NO3, общ N, PO4 и общ P), но като цяло реката е в лошо екологично 

състояние. Причината за това може би донякъде се дължи на факта, че ПСОВ към предприятието 

за преработка на птиче месо пречиства отпадъчните води спрямо заложените емисионни 

ограничения в разрешителното, а останалите физикохимични показатели не подлежат на контрол, 

и не се отчита тяхното въздействие върху повърхностния воден обект, или от нерегламентирано 

заустване на други отпадъчни потоци в този участък на реката. 

 

4.2.1.3.  Агроекологична оценка на отпадъчните води, с оглед използването им за  

напояване 

Оценката на качеството на отпадъчните води, от гледна точка на използването им като ресурс 

за напояване на земеделски култури, направена по 5 групи показатели (засоляване, токсичност, 

водопропускливост, санитарно-хигиенни, други), регламентирани в Наредба №18/2009 г., разкри 

следното (Таблица 11) : 

Засоляване. Степента на засоленост на водите се характеризира с показателя електропро-

водимост. Според Наръчника на ФАО (Ayers and Westcot, 1985) различията в стойностите за 

електропроводимостта на водите, налагат и различни подходи при използването им за напояване. 

Ако за води с електропроводимост под 700 µS.cm
-1

 не се предвиждат ограничения, при стойности 

на показателя от 700 до 3000 µS.cm
-1 

се налагат слаби/умерени ограничения, то при нива над 3000 

µS.cm
-1 

не
 
се препоръчва водите да се използват за тази цел.  

В нашия случай стойностите на електропроводимостта (средни, минимални и максимални) са 

съответно от 1.34 до 1.81 пъти по-високи от допустимата горна граница – до 2000 µS.cm
-1 

по 

Наредба № 18/2009 (Табл. 11). Следователно, пречистените отпадъчни води не отговарят на 

изискванията за напояване през целия проучван период (2014 г.) и не могат да се приложат в 

земеделието. 

Водопропускливост. От показателите характеризиращи водопропускливоста, сме 

анализирали съдържанието на калий и натрий. За калия всички отчетени стойности са по-ниски от 

18.6 до 39.8 пъти  от допустимата горна граница от 350 mg/l, а при натрия всички стойности 

(средни, минимални и максимални) са по-високи,  съответно с 1.64, 1.37 и с 1.93 пъти от 

допустимия праг 300 mg/l, по Наредба № 18/2009 (Табл. 11). Следователно, пречистените 

отпадъчни води отговарят на изискванията за напояване през периода (м. Януари - м. Декември 

2014 г.) за калия, и не отговарят за натрия. Стойности за елементите калций и магнезий не са 

определяни  през проучвания период.  

Токсичност. Тази характеристика на водите се определя по съдържанието на тежки метали 

и микроелементи в отпадъчните води за напояване. Токсичното действие на водите се определя по 

съдържанието на 21 елемента (включени в Приложение №1 на Наредба № 18/2009 г.), от които ние 

сме анализирали 8 тежки метала и микроелемента: Fe, Mn, Cr, Cu, Zn, Cd, Pb и Ni.  
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Анализът на резултатите показва, че съдържанието на три елемента (Fe, Mn, Zn,) в 

отпадъчните води на изход ПСОВ (ПМк-4) се колебае в различен диапазон между минимум и 

максимум:  

 Fe: от 166.7 до 83.3 пъти по-ниски, при норма 5.0 mg/l; 

 Mn: от 66.7 до 10.0 пъти по-ниски, при норма 0.2 mg/l;  

 Zn: от 2000 до 16.7 пъти по-ниски, при норма 2.0 mg/l; 

 Cr, Cu, Cd, Pb, N - всички отчетени стойности са много под допустимите граници за тези 

елементи. 

Следователно, по съдържание на Fe, Mn, Cr, Cu, Zn, Cd, Pb и Ni  отпадъчните води са 

отговаряли на изискванията за напояване през проучвания период (2014 г.) (Табл. 11).  

Санитарно-хигиенни показатели. Тази характеристика на водите се определя чрез 

показателите общ коли-титър, Escheriсhia coli-титър и наличие на чревни патогенни 

микроорганизми (Salmonella spp., Enterobacteriaceae), включени в Приложение №1 на Наредба № 

18/2009 г. (Табл. 11). 

За показателя общ коли-титър направените разреждания са от 0,01 ml до 0,001ml (норма 

<0.1 ml), за E. coli-титър разрежданията са от 0,10 до 0,01 ml (норма <1.0 ml), спрямо отчетения 

брой на колиформите и E. coli.  

Пречистените отпадъчни води от станцията не отговарят на изискванията за напояване през 

този период (2014 г.), тъй като съдържането на фекални микроорганизми във тях е все още високо 

и превишава допустимото. 

Във водите за напояване от ПСОВ-с.Коларово присъстват и чревни патогенни 

микроорганизми (Salmonella spp. и  Enterobacteriaceae), като варират в границите от 96 до 6500 

КОЕ/ml за ентеробактериите, и от 1 до 470 КОЕ/ml за салмонелите.  

Независимо от факта, че в ПСОВ-с.Коларово присъства етап в технологичната схема на 

предприятието - обеззаразяване на пречистените отпадъчни води с натриев хипохлорид (NaClO), 

то на него не се отделя достатъчно внимание, с други думи отпадъчните води не се обеззаразяват, 

на изход от станцията, или ако това се прави то е недостатъчно. Това затруднява по-нататък 

тяхното прилагане в земеделието, поради възникване на сериозен риск за здравето на хората и 

животните, при заразяване на почвите, подпочвените води и растителната продукция с чревни 

патогенни микроорганизми и фекални колиформи.  

 Други. Към категорията показатели „други“ показатели, оказващи решаващо значение върху 

качеството на растителната продукция и структурата на почвите, се отнасят: температура, активна 

реакция (рН), съдържание на биогенни елементи (N, P), съдържание на сулфати, хлориди, ХПК, 

БПК5, неразтворени вещества, обща твърдост, мазнини, детергенти и др.  

От проведените анализи за качеството на пречистените отпадъчни води, на изход от ПСОВ-с. 

Коларово, се оказва, че те имат: температура (10,1-26,5 
о
С); неутрална до слабо алкална реакция 

(7,31-7,79 рН единици); съдържание на общ азот (1,43-8,80 mg/l); общ фосфор (2,66-4,45 mg/l); 

неразтворени вещества (19,8-44,0 mg/l); БПК5 (4,00-17,0 mg/l); ХПК (22,0-40,0 mg/l); сулфати 

(1,02-6,35 mg/l), хлориди (405,3-693,2 mg/l), и мазнини (1,89-3,95 mg/l), в границите на норматив-

ните изисквания за съответния показател и могат да бъдат използвани за напояване.  

От изброените показатели, като неотговарящи на нормативните изисквания са стойностите 

(средни и максимални) за общ фосфор, които са от 1.21 до 1.48 пъти по-високи от ПДК, и 

съдържанието на хлориди с 1.35 до 2.31 пъти по-високи, от регламентираните в Наредба № 

18/2009 г.  

 

4.2.2. Утайки – агроекологична характеристика и оценка 

За целите на проучването са взети и анализирани утайки на изход от ПСОВ към предприятие 

за преработка на птиче месо.  

Физикохимични показатели. Резултатите за изследваните физикохимични показатели на 

утайките, в пункта за мониторинг (ПМк-5), на ПСОВ - с. Коларово, Община Раднево, за периода 

м. Януари - м. Декември  2014 г., са представени в Таблица 12.  



48 

 

Таблица 12. Средногодишни (Cx), минимални (Cmin) и максимални (Cmax) концентрации на 

проучваните физикохимични показатели на утайките 

от ПСОВ - с. Коларово, Община Раднево, 

за периода м. Януари - м. Декември 2014 г., n=6 
№ Показатели Димен-

сия 

Код на  

ПМ* 

Cx±SD 

 

Cmin Cmax 

1. АСВ % ПМк-5 

 

6.05±0.92 

 

4.70 

 

7.40 

 

2. рН Единици ПМк-5 

 

7.33±0.23 

 

7.10 

 

7.74 

3. Електро-

проводимост 

μS.cm-1 ПМк-5 

 

1920.5±830.2 

 

1236.0 

 

3170.0 

 

4. Общ натрий mg/kg СВ ПМк-5 

 

1350.0±220.3 

 

1065.4 

 

1596.3 

 

5. Общ азот mg/kg СВ ПМк-5 

 

7085.9±931.5 

 

6460.4 

 

8964.8 

 

6. Общ мин. 

азот (N-NH4, 

N-NO3) 

N-NH4 

N-NO3 

mg/kg 

възд. СВ 

ПМк-5 

 

1307.0±341.2 833.0 1778.0 

1113.8±327.2 677.1 1569.2 

193.1±20.7 156.2 210.4 

7. Общ фосфор mg/kg СВ ПМк-5 

 

4248.3±365.9 

 

3952.2 

 

4839.8 

 

8. Подвижни 

фосфати 

(P2O5) 

mg/100g 

възд. СВ 

ПМк-5 

 

1152.0±410.4 

 

586.1 

 

1637.2 

9. Общ калий  

 

mg/kg СВ ПМк-5 

 

457.0±124.0 

 

350.8 

 

620.7 

 

10. Подвижен 

калий (К2O) 

mg/100g 

възд. СВ 

ПМк-5 

 

315.8±54.1 

 

272.2 

 

393.3 

 

11. Общ 
органичен 

въглерод 

% ПМк-5 
 

1.77±0.30 
 

1.33 
 

2.19 
 

 * ПМк-5 –утайка, след вертикалния утаител, изход на станцията;  
** Наредба за реда и начина за оползотворяване на утайки от пречистването на отпадъчни води чрез употребата им в 

земеделието; 

 

Анализът на получените резултати за отделните показатели, на изход от станцията, в  ПМк-5, 

разкри следното: 

Абсолютно сухо вещество (АСВ). Отчетените минимални и максимални стойности на 

показателя в утайката, на изход на ПСОВ (ПМк-5), през периода на проучване  се изменят в широк 

диапазон от 4.70 % до 7.40 % (Табл. 12).  

Това най-вероятно е свързано с два фактора. Единият е продължителността на съхранението 

на отделената утайка - колкото е по-продължително, количеството на водата в утайката намалява, 

поради отцеждане, което води до относително нарастване съдържанието на сухо вещество в нея. 

Другият е промяната на температурата на средата през отделните месеци на годината - през по-

топлите месеци водата от утайката се изпарява по-бързо, при което концентрацията на сухото 

вещество в нея нараства.    

Активна реакция (рН). Всички стойности на показателя през проучвания период, се изменят 

в много тесни граници от 7.10 до 7.74 рН единици, т.е. от неутрална до слабо алкална реакция 

(Табл. 12). Това показва, че прилаганите реагенти за третиране на отпадъчните води не оказват 

съществено влияние върху реакцията на утайките, факт който се потвърждава и от Гарванска 

(2008).  

Електропроводимост. Стойностите на показателя варират в широк диапазон (от 1236,0 до 

3170,0 μS.cm
-1

), като минималните стойности са с 2.56 пъти по-ниски от максималните. Тези 

колебания в електропроводимостта най-вероятно са свързани с променливия състав на солите в 
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отпадъчните води, формирани главно от добавката на флокулант, и частично от обработката на 

птичето месо със стабилизатори и соли, промиване на инвентара и др.  

Общ натрий. Всички измерени концентрации на показателя през периода на проучване са 

сравнително високи и се изменят в диапазона от 1065.4 до 1596.3 mg/kg (преизчислени в проценти 

от 0.11- 0.16 %) (Табл. 12). 

 Високото съдържание на общ натрий в утайките е резултат от преминаването му от 

отпадъчните води, поради използвания във физикохимичното стъпало коагулант за тяхното 

третиране (Praestol 650 BC-анионен полиелектролит), който съдържа натрий в полимерната си 

структура. Може би това не е най-подходящото средство, защото  значително увеличава рисковете 

от засоляване на почвите.  

Общ азот (N-NH4, N-NO2, N-NO3, Nорг.). Стойностите (минимални, максимални и средни) на 

показателя, отнесени към абсолютно сухо вещество през проучвания период се колебаят в широк 

диапазон (6460.4 - 8964.8 mg/kg, 0.65-0.90 %), като разликата между максималната и минималната 

стойност е 1.39 пъти (Табл. 12). 

Променливото съдържание на азот в утайките, най-вероятно се обуславя от променливия 

състав на отпадъчните води, породено от няколко фактора: 

 неравномерно натоварване на технологичната линия през отделните месеци на   годината, 

тъй като е различно количеството на обработените птици; 

 минерализация на азотсъдържащите органични съединения, при които белтъците се 

разграждат до аминокиселини, пептиди, амоняк и CO2.  

Общ минерален азот (N-NH4, N-NО3). Всички стойностите на показателя през периода на 

проучване, определени към въздушно сухо вещество, се изменят значително - от (833.0 - 1778.0 

mg/kg, 0.08% - 0.18%). Съдържанието на общ минерален азот е представено като сума от двете 

форми на азота - амониева (N-NH4) и нитратна (N-NО3). Преобладаващата форма в утайките е амо-

ниевата, която варира в широки граници  (677.1-1569.2 mg/kg, 0.07% - 0.16%), докато нитратната 

форма се изменя в много по-тесен диапазон (156.2 – 210.4 mg/kg, 0.016% до 0.02%) (Табл. 12). 

Общ фосфор. Всички концентрации (минимални, максимални и средни) на показателя, 

отнесени към абсолютно сухо вещество, се колебаят умерено – от 3952.2 до  4839.8 mg/kg, като 

разликата между тях е 1.22 пъти. В проценти фосфора варира от 0.40 до 0.48 %  (Табл. 12).  

Подвижни фосфати (P2O5). Стойностите на показателя през периода на проучване се 

изменят в широк диапазон (58.6 - 163.7 mg/100g), в проценти (0.06% - 0.16%). Разликата между 

минималните и максимални отчетени стойности е 2.79 пъти (Табл. 12).  

Общ калий. Всички концентрации на показателя през периода на проучване  варират в 

широки граници - от 350.8 до 620.7 mg/kg, в проценти (0.04% - 0.06%), с разликата между 

минималните и максимални отчетени стойности 1.77 пъти (Табл. 12).  

Подвижен калий (К2O). Стойностите на показателя се колебаят незначително, от 27.2 до 39.3 

mg/100g (0.03% - 0.04%).  

 Общ органичен въглерод. Всички регистрирани стойности на показателя през периода на 

проучване се изменят в широки граници от 1.33% до 2.19%, като  разликата между минималните и 

максимални стойности намалява е 1.65 пъти (Табл. 12).  

Съдържание на тежки метали и микроелементи (Feобщо, Mn, Crобщ, Cu, Zn, Cd, Pb и Ni). 

Резултатите за съдържанието на изследваните тежки метали и микроелементи в утайките от ПСОВ - 

с. Коларово, за периода м. Януари - м. Декември 2014 г., са представени в Таблица 13. 

Анализът на получените резултати за съдържанието на тежки метали и микроелементи в 

утайките от ПСОВ (ПМк-5), разкри следното: 

 Fe. Стойностите на показателя на изход от станцията, през периода на проучване, се изменят 

в широки граници от 8441.2 mg/kg до 14932.4 mg/kg, или в проценти (0.84% - 1.49%). 

Минималните стойности са по-ниски с 1.77 пъти от максималните (Табл. 13). Високите нива на 

желязо в утайките на изход, най-вероятно се дължат на добавяния преди биобасейните коагулант 

Fe2(SO4)3, с цел по-добро уедряване и отстраняване на частиците органични замърсители от 

отпадъчните води. Същият съдържа Fe, което остава в утайките, поради което и неговата 
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концентрация в тях нараства. За този микроелемент липсват ограничения за утайките в Наредба 

/2004 г., с оглед прилагането им в земеделието. 

 

Таблица 13. Средногодишни (Cx), минимални (Cmin) и максимални (Cmax) концентрации на 

изследваните  тежки метали и микроелементи в утайките  

от ПСОВ - с. Коларово, Община Раднево, 

за периода м. Януари - м. Декември  2014 г. , n=4 
№ Показа-

тели 

Дименсия Код на  

ПМ* 

Cx±SD 

 

Cmin Cmax    Норми**  

Наредба/ 

2004 г. 

Норми*** 

ЕС 

1. Fe/общо/ mg/kg СВ ПМк-5 

 

11695.6±2880.7 

 

8441.2 

 

14932.4 

 

 - 

2. Mn mg/kg СВ ПМк-5 
 

57.2±13.2 
 

40.5 
 

72.0 
 

- - 

3. Cu  mg/kg СВ ПМк-5 

 

11.2±1.07 

 

9.81 

 

12.2 

 

1600 1750 

4. Zn mg/kg СВ ПМк-5 

 

71.4±22.6 

 

39.5 

 

92.2 

 

3000 4000 

5. Cr/общ/ mg/kg СВ ПМк-5 

 

9.63±2.99 

 

7.02 

 

12.6 

 

500 - 

6. Ni mg/kg СВ ПМк-5 

 

1.84±0.93 

 

1.06 

 

3.03 

 

350 400 

7. Pb mg/kg СВ ПМк-5 

 

0.32±0.11 

 

0.16 

 

0.41 

 

800 1200 

8. Cd  mg/kg СВ ПМк-5 

 

0.45±0.20 

 

0.21 

 

0.64 

 

30 40 

* ПМк-5 –утайка, след вертикалния утаител, изход на станцията; 
     ** Наредба за реда и начина за оползотворяване на утайки от пречистването на  отпадъчни води чрез употребата им в земеделието; 

***Директива 86/278/EИО от 12 юни 1986 г. за опазване на околната среда, и по- специално на почвата, при използване на утайки 
от отпадъчни води в земеделието. 

 

Mn. Стойностите на показателя значително варират – от 40.5 до 72.0 mg/kg СВ (0.004% до 

0.007%), с разлики между минималните и максимални стойности 1.78 пъти. За микроелемента 

манган също липсват ограничения за прилагането му чрез торене в земеделието (Наредба /2004 г.). 

Cu. Съдържанието на мед в утайките, на изход на ПСОВ, се изменят в тесен диапазон (9.81-

12.2 mg/kg ), с разлика между минималните и максимални стойности 1.24 пъти (Табл. 13). Според 

наложените ограничения относно прилагането на утайките в земеделието, средните отчетени 

стойности за медта са по-ниски с 142.9 пъти спрямо българските (Наредба /2004 г.), и с 156.3 пъти 

спрямо европейските норми (Директива 86/278/EО). 

Zn. Всички стойности на показателя се колебаят значително (39.5-92.2 mg/kg СВ, 0.004% - 

0.01%), (Табл. 13). Средните концентрации за цинка са по-ниски с 42.0 пъти спрямо българските и 

с 56.0 пъти спрямо граничните стойности на ЕС (Директива 86/278/EО). 

Cr. Нивата на хром (минимални, максимални и средни) в утайките се изменят в широк 

диапазон (7.02-12.6 mg/kg СВ) (Табл. 13).  

За този показател липсват ограничения в стандарта на ЕС (Директива 86/278/EО), но според 

българския стандарт (Наредба /2004 г.), средното ниво на хром в утайките е с  51.9 пъти по-ниско 

от ПДК, което прави възможно тяхното използване като средство за наторяване на земеделски 

земи.  

Cd. Всички стойности на показателя се изменят в обхвата от 0.21 до 0.64 mg/kg СВ. Средните 

отчетени стойности за кадмий в утайките са по-ниски с 66.7 пъти спрямо българските, и с 88.9 

пъти спрямо нормите на ЕС. Следователно, по този показател утайките отговарят на изискванията 

за наторяване в земеделието.  

Pb. Минималните и максимални стойности на показателя се колебаят значително (0.16-0.41 

mg/kg), с нива много под допустимите прагове спрямо българското и законодателството на ЕС. 

Ni. Съдържанието на никел в утайките варира в широки граници (1.06-3.03 mg/kg СВ). 

Според (Наредба /2004 г.), средните отчетени стойности за Ni са по-ниски със 190.2 пъти спрямо 
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българските, и с 217.4 пъти спрямо допустимите прагови концентрации на ЕС. Следователно, по 

съдържание Ni утайките могат да се прилагат в земеделието.  

Микробиологични и паразитологични показатели. Резултатите за изследваните 

микробиологични и паразитологични показатели на утайките от ПСОВ - с. Коларово, Община 

Раднево, за периода м. Януари - м. Декември 2014 г., са представени в Таблица 14.  

 

Таблица 14. Средногодишни (Cx), минимални (Cmin) и максимални (Cmax) стойности на 

изследваните  микробиологични и паразитологични показатели на утайките  

от ПСОВ - с. Коларово, за периода м. Януари - м. Декември 2014 г., n=4 
№ Показатели Димен-

сия 
Код на  
ПМ* 

Cx±SD 
 

Cmin Cmax Норми** 
по Наредба/ 

2004 г. 

1. Брой 
колиформи 

КОЕ/g  
 

ПМк-5 
 

130 500±95 600 
 

32 000 
 

250 000 
 

- 

2. Брой  Esche-
riсhia coli 

КОЕ/g  
 

ПМк-5 
 

2000±2005 
 

900 
 

5000 
 

- 

Escheriсhia 
coli-титър 

g 
 

ПМк-5 
 

 0.01 
 

0.001 
 

над 1 g 

3. Escheriсhia 
сoli О157:H7 

KOE ПМк-5 
 

0.25±0.50 
 

0.00 
 

1.00 
 

- 

4. Чревни патогенни микроорганизми 

4.1. Enterobacteri-
aceae 

KOE/20g ПМк-5 
 

312 500±72 700 
 

260 000 
 

420 000 
 

- 

4.2. Salmonella spp. КОЕ/20g 
  

ПМк-5 
 

15 500±6 400 
 

10 000 
 

22 000 
 

Не се 
допуска в 
20 g 

4.3. Helminths 
(nemato-des 
eggs) 

eggs/10g 
СВ 

ПМк-5 
 

50.0±57.7 0.00 100.0 
 

1на 1 kg СВ 

* ПМк-5 –утайка, след вертикалния утаител, изход на станцията; 
     ** Наредба за реда и начина за оползотворяване на утайки от пречистването на отпадъчни води чрез употребата им в 
земеделието. 

 

Анализът на получените резултати по микробиологични и паразитологични показатели на 

утайките от ПСОВ с- Коларово, разкри следната картина: 

Брой (колиформи, E. coli), E. coli-титър, E. coli O157:H7. Всички минимални и максимални 

стойности, през проучвания период, в утайките на изход от станцията се изменят в широк 

диапазон: за колиформите от 32 000 до 250 000 KOE/g и за Escheriсhia coli от 900 до 5000 KOE/g) 

(Табл. 14). За тези два показателя не се прилагат ограничения към утайките, използвани в 

земеделието (Наредба/2004 г.). Показателят се изменя в диапазона 0.01 - 0.001 g, при допустим E. 

coli-титър над 1 g/утайка.   

На изход, в утайките от ПСОВ-с. Коларово се откриват и E.coli O157:H7, които имат силно 

изразено токсично действие за хора и животни (предизвикващи кървава диария, бъбречна 

недостатъчност и смърт), при консумация на зеленчуци и зърнени култури, от почви наторявани с 

утайки, съдържащи този щам (ECDPC, 2014). Въпреки този риск за околната среда и здравето на 

хора и животни, според българското законодателство и това на ЕС, не се налагат ограничения към 

утайките по този показател.  

Ентеробактерии/Salmonella spp., Helminths (nematodes eggs). Стойностите на показателите 

се изменят в широки граници (260 000-420 000 КОЕ/20g) за ентеробактериите, и (10 000-22 000 

КОЕ/20 g) за Salmonella spp., които според българското законодателство (Наредба/2004 г.), не 

трябва да присъстват в утайките, прилагани в земеделието. 

Доказано беше присъствие на нематодни яйца на хелминти в утайките от ПСОВ-с. Коларово, 

криещи риск за здравето на хората и околната среда. Според българското законодателство 

(Наредба/2004 г.) е допустимо да присъства 1 нематодно яйце на 1 kg СВ, а в същност техния брой в 

утайките от ПСОВ-Коларово, е много по-голям (от 0 до 100 за 10g СВ),  което затруднява 

прилагането им в земеделието. 
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Анализираните утайки на изход от ПСОВ с. Коларово са с неутрална реакция и съдържат 

основните хранителни за растенията елементи (азот, фосфор и калий) и органични вещества. 

Определяните, съгласно изискванията на Наредбата за използване на утайки чрез употребата им в 

земеделието (2004) макро и микроелементи, тежки метали, органично вещество и съдържание на 

микроорганизми, разкриват потенциала им като средство за наторяване на земеделски земи.  

Получените резултати показват, че най-високо е съдържанието на общите форми на азот, 

фосфор и калий, спрямо усвоимите от растенията форми на тези елементи. От тях преобладаващи 

са амониевите (NH4
+
) (0.07% - 0.16%), и по-малко са нитратните (NO3

-
) (0.016% до 0.02%) соли, 

което е от голямо значение за използване на утайките в земеделието като източник на азот.  

При биологичното пречистване на отпадъчните води, утайките се обогатяват с фосфор. 

Направеното изследване показва, че съдържанието на общ фосфор в утайка е 0.40-0.48%, а на общ 

азот (0.65-0.90%). Съотношението между N : Р е в полза на азота, и по състав утайките са близки 

на азотно-фосфорен тор. Съдържанието на общ калий е  изключително ниско (0.003% - 0.01%), 

свързано преди всичко с повишената разтворимост на калиевите соли, които остават в отделящите 

се пречистени отпадъчни води. 

Установените нива за съдържание на тежки метали в утайките, на изход от ПСОВ-с. 

Коларово, Община Раднево, представени в Таблица 14, са в незначителни количества, много под 

ПДК, определени в българското законодателство и това на ЕС. По изследваните елементи 

утайките не представляват опасност за замърсяване на почвите и могат да се използват като 

средство за наторяване.  

Резултатите от микробиологичните изследвания на утайките, на изход от ПСОВ, представени 

в Таблица 14, показват наличие на E.coli (индикатор за прясно фекално замърсяване), и E.coli 

O157:H7, ентеробактерии и Salmonella spp. (представители на патогенните чревни микро-

организми), а от паразитологичните изследвания - нематодни яйца на хелминти. Следователно,  

изследваните утайки от ПСОВ, към предприятието за преработка на птиче месо не отговарят на 

изискванията на Наредба/14.12.2004, поради сравнително високо съдържание на чревни и 

патогенни микроорганизми (E.coli, Enterobacteriaceae, Salmonella spp.). Резултатите за микро-

биологичните и паразитологични показатели показват, че при третирането на отпадъчните води в 

ПСОВ не е настъпило обеззаразяване на утайките, поради което те не могат да се използват за 

наторяване в земеделието.  

 

4.3. Прилагане на  многофакторен  и  принципен  компонентен  анализ  за обра-

ботка на получените резултати 

4.3.1.    Многофакторен анализ 

4.3.1.1. Многофакторен анализ на отпадъчните води от ГПСОВ-Стара  Загора по 

физикохимични и микробиологични показатели 

Физикохимични показатели. Анализът на данните показва, че влиянието на фактора 

„пункт“ върху изменението в стойностите на изследваните физикохимични показатели е най-

силно изразено по отношение на показателите рН, неразтворени вещества, ХПК, БПК5 и мазнини 

(73.1 – 89.1%) и по-слабо - по отношение на общ азот, общ фосфор и сулфати (40.6 - 46.7%), но по-

силно от влиянието на фактора „месец“ и „година“. При сулфатите след фактора „пункт“ влияние 

оказва и фактора „месец“. Тези резултати свързват замърсителите в отпадъчните води в даден 

пункт, в резултат на третирането им, свързано с отделните етапи на пречистване, респективно с 

органичните и неорганични замърсители в отпадъчните води, в различните участъци от 

пречиствателната станция. 

Влиянието на фактора „месец“ е по-силно от това на фактора „пункт“ и „година“ при 

показателите температура (92.6%), общ натрий (98.6%), общ калий (67.3%), хлориди (57.8%) и 

електропроводимост (52.0%). Логично е първия показател да се влияе в по-голяма степен от 

фактора „месец“, отколкото от фактора „пункт“, тъй като температурата на водата се променя през 

отделните сезони. При останалите показатели водещ фактор е „месеца“, свързан до някъде и с 

фактора „пункт“, тъй като солевото съдържание на водите освен, че се променя през различните 

месеци на годината (редуване на работни и почивни дни, летни отпуски, зимни празници и др.), 
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зависи и от протичащите процеси на очистване в отделните пунктове. Върху показателя 

електропроводимост най-силно влияние оказва фактора „месец“, следван от фактора „година“, 

като пряко свързан със солевото съдържание на отпадъчните води. Влиянието на фактора 

„станция“ е по-силно от това на фактора „месец“ и „пункт“ при показателите електропроводимост 

(72.0%), общ натрий (69.6%), хлориди (62.4%) и  общ калий (59.0%).  

Установените зависимости разкриват връзката на станцията със солевото съдържание на 

постъпващите за пречистване отпадъчни води. Много силно изразено е влиянието на фактора 

„месец“ върху показателя температура (99.3%), отколкото фактора „пункт“ и „станция“, тъй като  

температурата на отпадъчните води се влияе от промените в сезонната температура на въздуха.  

По отношение на другите физикохимични показатели се установява, че фактора „пункт“ 

оказва много по-значимо влияние от фактора „месец“ и „станция“. То е проявено сравнително по-

силно при неразтворените вещества (71.7%), по-слабо - при показателите ХПК (48.3%), БПК5 

(47.5%) и общ фосфор (43.2%), и най-слабо - за общ азот (24.6%),  и рН (22.3%). Тези зависимости 

разкриват взаимовръзката на разгледаните показатели с процесите на разграждане на органичните 

замърсители в отделните пунктове и условията на средата. 

Микробиологични показатели. Резултатите от изпитването за влиянието на двата фактора 

(пункт и месец) върху микробиологичните показатели на отпадъчните води показват, че фактора 

„пункт “ доминира над фактора „месец “ по отношение микробното число, E.coli и Salmonella spp., 

като най-силно то е изразено при E.coli и Salmonella spp. (54.7 – 54.9%), и по-слабо при 

микробното число (47.4%). Вероятно развитието на фекалните и чревни патогенни 

микроорганизми заедно с общия брой аеробни мезофилни бактерии зависи от условията на средата 

в отделните пунктове, респективно от физикохимичните показатели - рН, концентрацията на 

неразтворени вещества, общ азот и фосфор, ХПК, БПК5, сулфати и мазнини.  

При показателите колиформи (33.2 – 34.1%) и ентеробактерии (36.6 – 31.5%)  влиянието на 

двата фактора  (пункт и месец) е много близко.  
 

4.3.2. PCA за разпределение на влиянието на физикохимичните показатели на 

отпадъчните води от двете пречиствателни станции, по пунктове за мониторинг 

и по месеци  

В Таблица 15 са представени физикохимичните показатели на отпадъчните води, в 

пунктовете за мониторинг и по месеци, от ГПСОВ-Стара Загора и ПСОВ-Коларово, въз основа на 

чийто средни стойности, те са групирани по тежест и са използвани при РСА.  

 

Таблица 15.  Групиране на показателите по тежест на основните фактори 

 (Factor coordinates of the variables, based on correlations StZ and Kolarovo 

active and supplementary variables)  

 Factor 1 Factor 2 

Температура, 
o
С 0.024268 0.077274 

Активна реакция, рН -0.496907 0.709312 

Eлектропроводимост, µS.cm
-1

 -0.948034 -0.023568 

ХПК,mg/l -0.263809 -0.520277 

БПК,mg/l -0.275526 -0.491658 

Нер.в-ва,mg/l 0.209867 -0.672489 

Общ азот, mg/l 0.353216 -0.533978 

Общ фосфор, mg/l 0.150095 -0.765663 

Общ натрий, mg/l -0.940511 -0.106972 

Общ калий, mg/l -0.707541 -0.448073 

Хлориди, mg/l -0.927051 -0.089048 

*Станция -0.896059 -0.229007 

*Месец 0.119382 0.094547 

*Пункт -0.096636 0.364896 
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На Фиг. 12 е показано разпределението на анализираните показатели, според влиянието на 

двата фактора (F1 и F2). От принципният компонентен анализ за разпределяне ефектите от 

варирането и влиянието на показателите при двете пречиствателни станции, по пунктове и месеци, 

се вижда, че от показателите само температурата има положително влияние и по двата основни 

фактора, което  би могло да се обясни с нейното най-силно влияние върху активността на 

обменните процеси (Таблица 16).  От групиращите фактори месеците също имат положително 

влияние и по двата фактора (F1 и F2), защото през отделните месеци колебанията във 

физикохимичните показатели са най-значими, свързани с промяна в температурата и активността 

на обменните процеси.  

 

 

Фиг. 12. PCA за разпределение на  показателите от двете станции,  

по пунктове и месеци 

 

Таблица 16. Корелационна матрица, групиране на показателите по активни 

променливи   

(Eigenvalues of correlation matrix, and related statistics StZ and Kolarovo  

active variables) 

 Eigenvalue 
% Total - 

variance 

Cumulative - 

Eigenvalue 

Температура, 
o
С 3.727717 33.88834 3.72772 

Активна реакция, рН 2.565822 23.32566 6.29354 

Eлектропроводимост, 

µS.cm
-1

 
2.311943 21.01767 8.60548 

ХПК,mg/l 1.16643 10.60391 9.77191 

БПК,mg/l 0.525253 4.77502 10.29717 

Нер.в-ва,mg/l 0.318511 2.89555 10.61568 

Общ азот, mg/l 0.21017 1.91064 10.82585 

Общ фосфор, mg/l 0.110465 1.00422 10.93631 

Общ натрий, mg/l 0.031976 0.29069 10.96829 

Общ калий, mg/l 0.027017 0.24561 10.9953 

Хлориди, mg/l 0.004696 0.04269 11.0000 

 

Съдържанието на общ азот, общ фосфор и неразтворими вещества е положително по първи 

фактор, описващ 33.9 % от вариранията, но са отрицателни по втори фактор (F2). Активната 

реакция и пунктовете са положителни по втори фактор, но са отрицателни  по първи фактор. 

Всички останали показатели са отрицателни както по първи (F1), така и по втори фактор (F2). 
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От изследваните 11 показателя, четири показателя са със значимост над 1 (Таблица 19). 

Най-голямо влияние Е=3.727 има показателя температура. На второ място е показателя активна 

реакция с Е= 2.566, на трето е електропроводимостта с Е=2.311 и на четвърто място е ХПК с 

Е=1.166. Тези показатели се оказват най-важни и имат най-силно влияние върху процесите 

протичащи в пречиствателните станции. 

 

4.3.3. Регресионни модели за определяне на електропроводимостта и   съдържанието 

на органичните и минерални вещества в отпадъчните води, от двете 

пречиствателни станции 

Съдържанието на натрий в отпадъчните води и неговата концентрация в разтворите корелира 

много добре с някои показатели на водните разтвори. Това позволява да се разработят регресионни 

модели за определяне концентрацията на натрий от електропроводимостта, която като показател 

се установява много по лесно в сравнение с концентрацията на натрий, която изисква много по 

продължителен анализ. 

  Концентрацията на общ натрий в mg/L е в линейна зависимост с електропроводимостта 

на водата (Фиг. 13). Това позволява съдържанието на натрий да се определя с висока точност 

чрез линеен регресионен модел Y=-108.3643+0.2274 E, R=0.962 SEE= 0.009, F=581.3, P=0.0000. 

Коефици-ентът на детерминация R=0.962 е достатъчно висок и значимостта на уравнението 

P=0.0000 също е много висока за използването му за практически цели. Съдържанието на 

хлориди също може да се определя с линейна регресия от електропроводимостта, като 

независима променлива величина (Фиг. 14).  

 

                    
                 Фиг. 13. Определяне на общ натрий и         Фиг. 14. Определяне на хлориди и 

                                  електропроводимост                                        електропроводимост                                

  

Уравнението Y=-137.1445+0.2522 E,  R=0.959, SEE= 0.01,  F=527.7, P=0.0000 е с много 

висока степен на точност и статистическа значимост.  

ХПК и БПК в станция Стара Загора също могат да се определят с висока точност чрез 

електропроводимостта (Фиг. 15 и Фиг. 16).  

За ХПК уравнението има стойности Y=-1618.1811+2.6044 E, R=0.973, SEE= 0.45  F=8.9, 

P=0.032. За БПК уравнението е Y=-804.5815+1=2648 E, R=0.988, SEE= 0.14, F=82.6, P=0.0118.  

На базата на добрата зависимост между съдържанието на хлориди и общ натрий в станция 

Коларово, количеството на натрия може да се определя ориентировъчно чрез съдържанието на 

хлоридите (Фиг. 17).  

Уравнението Y= 94.3581+0.7875 Cl,  R= 0.998, SEE= 0.04,   F= 538.6 P=0.0018 е с висока 

точност и може да се използва за практически цели. 
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                     Фиг. 15. Определяне на ХПК и                   Фиг. 16. Определяне на БПК5 и 

                                      електропроводимост                                   електропроводимост 

 

 
Фиг. 17. Определяне на общ натрий 

и хлориди 

 

4.3.4. Корелационни  зависимости  между  показателите в отпадъчните води и 

утайките 

Корелационната матрица, представена чрез стойностите на коефицентите, определени  по  

Pearson,  разкриват  силни  положителни  взаимовръзки  между следните двойки показатели, за 

отпадъчните води от ГПСОВ-Стара Загора: 

  Физико-химични показатели:  електропроводимост - БПК5, електропроводи-мост - 

ХПК, общ N – неразтворени в-ва и общ N – общ фосфор, характеризиращи се с най-високи 

стойности на корелационните коефициенти на Pearson, в интервала R
2 
0.95 - 1.00. 

 Микробиологични показатели: колиформи – E. coli, микробно число-колиформи, 

Salmonella spp. – мазнини, Salmonella spp. – колиформи, с корела-ционни коефициенти на 

Pearson, в интервала R
2 
0.91 - 0.98. 

Подобни положителни взаимовръзки са доказани и в ПСОВ-Коларово, между двойката 

показатели неразтворени в-ва – общ N, при R
2 

= 0.95. 

Общо за двете пречиствателни станции са установени следните корелационни зависи-мости 

между двойките показатели: електропроводимост - общ натрий, електропроводимост – хлориди, 

ХПК - БПК5, общ натрий – хлориди, с най-високи стойности на корелациония коефициент на 

Pearson R
2 
=1.00. 

Корелационните  зависимости  определени  по  Pearson,  между минералните вещества и 

микроорганизмите  в  утайките  от  ГПСОВ-Стара  Загора  разкриват силни (положителни и 

отрицателни) взаимовръзки: 

  положителни: общ калий - Zn, E.coli титър - Ni, Salmonella spp. – E. coli,  Salmonella spp. 
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– колиформи и  E. coli – колиформи, с най-високи стойности на корелационните 

коефициенти на Pearson (R
2 

=1.00). 

  отрицателни: общ калий – Mn, подвижени фосфати - Pb, Mn – Zn, E. coli - Ni, 

колиформи - Ni, Salmonella spp. - Ni, с корелационни коефициенти (R
2 
= -1.00). 

 

4.4. Многофакторен анализ на утайките от ГПСОВ-Стара Загора по физикохимични 

показатели  

По отношение на физикохимичните показатели в утайките картината е доста близка до тази 

на отпадъчните води. Преобладаващото влияние на фактора „пункт“ над фактора „месец“ и 

„година“ е най-силно проявено при абсолютно сухо вещество (98.2%) и общ органичен въглерод 

(92.7%), свързано с обезводняване на утайките в отделните пунктове, по-слабо при общ фосфор 

(79.1%) и електропроводимост (61.8%)  и най-слабо - при показателите рН (37.3%) и общ азот 

(34.7%). Доминиращото въздействие на фактора „пункт“ при общия фосфор може да се свърже с 

преобладаващото присъствие на този показател в отпадъчните води, а от там и в утайките. 

При показателя общ азот се отчита по-слабо влияние и на месеца (20.3%), едновременно с 

това на пункта, свързано най-вероятно с дневното а от там и месечно колебание в отделяната от 

обслужваното население и подлежаща на минерализация фекална маса. 

 

5. ИЗВОДИ 
 

Получените резултати от настоящото изследване и направените екологични и 

агроекологични оценки на качеството на отпадъчните води и утайки от ГПСОВ - гр.  Стара  

Загора и ПСОВ  на  предприятие за преработка  на  птиче  месо -  с. Коларово, Община 

Раднево, по регламентирани в нормативните документи физикохимични   и  микробиологични   

показатели, позволяват  да се направят следните по-важни изводи: 
 

5.1. Отпадъчни води 
 

5.1.1. ГПСОВ-Стара Загора 
 

1. Установено е, че средногодишните стойности на анализираните 13 физикохимични 

показатели (Т
о
С, рН, електропроводимост, неразтворени вещества, ХПК, БПК5, общ N, Р, К и 

Na, хлориди, сулфати, мазнини) на отпадъчните води по пунктове за мониторинг (ПМсз-1, 

ПМсз-2, ПМсз-3 и ПМсз-4), демонстрират различна динамика в хода на пречистването: 

 Незначително  се  изменят  по  пунктове  за  мониторинг  стойностите  на 

показателите:   температура,   рН,   електропроводимост,   общ   калий,   общ натрий, 

хлориди и сулфати. 

 Ниски стойности на вход (ПМсз-1, драстично високи след биобасейните и 

вторичните утайтели (ПМсз-2 и ПМсз-3) и най-ниски на изход (ПМсз-4) имат 

показателите: неразтворени вещества, общ азот и общ фосфор, което се обуславя от 

различния характер на процесите на пречистване, в отделните сектори на ПС. 

  Значително  намаляват  стойностите  от  вход  към  изход  на  ПС   (от ПМсз-1  

към  ПМсз-4),  на  показателите:  ХПК,  БПК5   и  мазнини. Следователно, съоръженията, 

третирането и процесите, които протичат в отделните секции /стъпала/ на ПС оказват 

най-силно влияние върху органичните замърсители в отпадъчните води. 

 

2. Установено е, че нивата на изследваните 8 тежки метали и микроелементи в  

отпадъчните води от пунктовете за мониторинг ПМсз-1 и ПМсз-4 са сравнително ниски, като 

значително намаляват от вход към изход на ПС за Fe, Mn и Zn (поради участието на тези 

елементи в окислително-редукционните процеси, осъществяващисе при минерализация на 

органичните вещества) и остават постоянни в двата ПМ за Cu, Cd, Pb, Ni и Cr (най-вероятно, 

поради ниските концентрации на тези елементи в постъпващите за пречистване отпадъчни 

води, под технологичните праговете за въздействие на пречиствателните съоръжения). 
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3. Установено е, че съдържанието на изследваните микроорганизми драстично 

намалява от вход (ПМсз-1) към изход (ПМсз-4) на ПС (показател за добрата обеззаразяваща   

способност на пречиствателните съоръжения),  с вариране в стойностите на показателите 

много по-голямо в ПМсз-4 за микробното число (9.59 пъти), колиформите (69.1 пъти) и Е. Coli 

(30.0 пъти), отколкото в ПМсз-1 (съответно 4.83 пъти, 9.0 пъти и 12.0 пъти). Изключение 

правят чревните патогенни микроорганизми (ентеробактерии, салмонела), при които 

варирането е по-голямо в  ПМсз-1 (съответно 6.67 и 5.25 пъти) спрямо ПМсз-4 (4.00 и 4.00 

пъти). 
 

4. Установено е, че за периода на проучването (2013–2014 г.), ГПСОВ-Стара Загора се 

характеризира с различна ефективност на пречистване на отпадъчните води  по  отделните 

показатели:  много  висока  за брой  колиформи (99.2%),  брой Escherichia coli (99.2%), общ 

брой микроорганизми (98.6%), брой ентеробактерии (98.5%)  и  брой  Salmonella  spp.  (97.8%);  

висока  за БПК5   (94.1%  -  95.8%),  ХПК (89.7%), НВ (84.5% - 84.7%), общ азот (79.6% - 

89.7%), общ фосфор (97.7% - 97.8%) и мазнини (76.5%); удовлетворителна за елементите Fe 

(60.6%), Zn (42.9%) и Mn (29.2%);    ниска  за  сулфати  (19.9%),  хлориди  (10.1%),  общ  калий  

(9.53%),  общ натрий (3.89%), и незначителна (нулева) за останалите елементи - Cu, Cd, Pb, Ni 

и Cr. 
 

5. Установено е, че качеството на пречистените отпадъчни води от ГПСОВ- Стара Загора 

(ПМсз-4), през периода 2013 - 2014 г., оценени като природен ресурс по 5 химични показателя 

(БПК5, ХПК, общ N, общ Р и неразтворени вещества), регламентирани в Наредба № 6/2000 г., 

характеризират водите като отговарящи на нормите за заустване във водоприемника – р. 

Бедечка, с изключение на максималните стойности за общ Р, които превишават ПДС с 0.9 

пъти. 

 

6. Установено е, че качеството на пречистените отпадъчни води от ГПСОВ- Стара Загора 

(ПМсз-4), оценени като ресурс за напояване по 26 физико-химични и микробиологични 

показателя, разпределени в 5 групи (засоляване - електро-проводимост; водопропускливост - 

Ca,  Mg,  K; токсичност - Mn, Fe, Cu, Zn, Pb, Ni, Cd, Cr; други показатели - съдържание на 

биогенни елементи (N, P), сулфати, фосфати, хлориди, рН, ХПК, БПК5, Т
о
С, обща твърдост, 

НВ; санитарно-хигиенни показатели - общ коли-титър, E. coli-титър, чревни патогенни 

микроорганизми -  ентеробактерии и салмонели,  се  определя  като  води несъответстващи   

на   нормативните   изисквания   за   напояване   по   всички санитарно- хигиенни показатели. 
 

5.1.2. ПСОВ-Коларово 
 

1. Установено е, че средногодишните стойности на анализираните физикохимични 

показатели на отпадъчните води по пунктове за мониторинг (ПМк-1, ПМк-2, ПМк-3 и ПМк-

4), показват сходни тенденции на промяна, както тези за ГПСОВ-Стара Загора: 
 

 Незначително се изменят стойностите на показателите: Т
о
С, рН, общ калий и сулфати. 

За разлика от ГПСОВ-Стара Загора, отпадъчните води от ПСОВ- Коларово, в 

пунктовете (ПМк-2, 3 и 4) се характеризират с по-високо съдържание на общ натрий, 

хлориди и по-висока електропроводимост, поради използвания флокулант (Praestol 650 

BC), осигуряващ висока степен на отстраняване на органичните замърсители от водите. 

  Ниски стойности на вход (ПМк-1), значително по-високи след биобасейните 

(ПМк-2 и ПМк-3) и най-ниски на изход (ПМк-4) имат показателите: НВ, общ азот и 

общ фосфор. 

  Значително намаляват стойностите от вход към изход на ПС (от ПМк-1 към ПМк-

4), на показателите ХПК и БПК5. 

  Аналогичните промени и тенденции в стойностите на изследваните физикохимични   
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показатели   на   отппадъчните   води   по   пунктове   за мониторинг в двете различни 

по  тип   и    предназначение ПС,  разкриват сходни механизми на въздействие върху 

тези показатели. 
 

2. Установено е, че нивата на изследваните тежки метали и микроелементи в 

отпадъчните води от пунктовете за мониторинг ПМк-1 и ПМк-4 са от същия порядък и със 

сходни характеристики, както тези от ГПСОВ-Стара Загора: съдържанието на Fe, Mn и Zn 

намалява в пречистените отпадъчни води (ПМк-4), спрямо това в непречистените (ПМк-1) и 

остава постоянно за Cu, Cd, Pb, Ni и Cr. 
 

3. Разкрита е сходна тенденция на промяна по пунктове за мониторинг в стойностите на 

микробиологичните показатели в отпадъчните води от ПСОВ- Коларово,  както  тази  от  

ГПСОВ-Стара  Загора:  драстично  намалява  броя  на микроорганизмите от вход (ПМк-1) 

към изход (ПМк-4) на ПС, с демонстрирана голяма вариабилност на тяхното съдържание, 

по-слабо изразена на вход (ПМк-1) - 42.4 пъти за микробното число, 17.4 пъти за 

колиформите, 166.7  пъти за  Е. coli,  75.0 пъти за ентеробактериите и 32.0 пъти за Salmonella 

spp., спрямо тази на изход (ПМк-4), съответно с 48.3, 572.7, 14.0, 67.7 и 4.7 пъти. 

 

4. Установено е, че ПСОВ-Коларово, за периода на проучването (2014 г.) постига 

следната ефективност на пречистване на отпадъчните води по отделните показатели: много 

висока - общ брой микроорганизми (99.8%), брой колиформи (99.3%), брой Salmonella spp. 

(99.0%), брой ентеробактерии   (98.8%) и  брой Escheri-chia coli (96.7%); висока - общ фосфор 

(98.5%), общ азот (97.1%), БПК5 (96.8%),  ХПК  (94.8%),  мазнини  (90.6%),  Fe  (90.4%)  и  НВ  

(84.8%); удовлетворителна – за елементите Zn (74.4%) и Mn (65.0%); ниска – за общ калий 

(18.7%), сулфати (16.7%); незначителна (нулева) – за елементите - Cu, Cd, Pb, Ni и Cr. 

5. Установено е, че с добавката на флокулант (Praestol 650 BC) в ПСОВ- Коларово се 

постига по-висока ефективност на пречистване на отпадъчните води, за разлика от ГПСОВ, 

по отношение на показателите БПК5 (96.8%), ХПК (94.8%), фосфорни съединения (98.5%) и 

НВ (84.8%). Флокулантът оказва и неблагоприятно въздействие, тъй като в пречистените 

отпадъчни води многократно нараства съдържанието на общ натрий (с 163.1%) и хлориди (с 

337.1%), и като следствие от това и на електропроводимостта (с 201.8%). 

 

6. Установено е, че качеството на пречистените отпадъчни водите от ПСОВ- Коларово, 

през периода м. Януари - м. Декември 2014 г., оценени като природен ресурс по 7 физико-

химични показатели (рН, БПК5, ХПК, общ N, общ Р, НВ и мазнини), регламентирани в 

Наредба № 6/2000 г., характеризират водите като отговарящи на нормите за заустване във 

водоприемника – р. Азмака, приток на р. Марица. 
 

7. Установено е, че качеството на пречистените отпадъчни водите от ПСОВ- Коларово, 

оценени като ресурс за напояване по 26 физико-химични и микробиологични показателя, 

разпределени в 5 групи (засоляване - електропроводимост;  водопропускливост - Ca, Mg, K; 

токсичност - Mn, Fe, Cu, Zn, Pb, Ni, Cd, Cr; други показатели - съдържание на биогенни 

елементи (N, P), сулфати, хлориди, фосфати, рН, ХПК, БПК5, Т
о
С, обща твърдост, НВ; 

санитарно-хигиенни показатели - общ коли-титър, E. coli-титър, чревни патогенни микро-

организми   -  ентеробактерии и салмонели,  се  определя  като  води несъответстващи  на  

нормативните изисквания за напояване по физикохимичните показатели (електропро-

водимост, общ натрий, хлориди и средните и максимални стойности за общ фосфор) и 

санитарно- хигиенните показатели (общ коли-титър, E. coli-титър, ентеробактерии и 

салмонели). 
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5.2. Утайки 
 

5.2.1. ГПСОВ-Стара Загора 
 

1. Установено е, че по пунктове за мониторинг (ПМсз-5, ПМсз-6 и ПМсз-7), стойностите 

на анализираните показатели в утайките: 8 физикохимични (АСВ, рН, електропроводимост, 

общ органичен въглерод, общ натрий, общи и подвижни форми на N, Р и К), 8 метала и 

микроелемента (Fe, Mn, Cu, Zn, Cr, Cd, Pb и Ni) и 4 микробиологични и паразитологични 

показателя (колиформи, E. coli/ E.сoli-титър, E.сoli O157:H7, ентеробактерии, Salmonella spp. 

и яйца на хелминти), разкриват следната картина: 

 

  Нараства съдържанието на: АСВ (с 3-4%), общ органичен въглерод (с 2-3%),   

общите  форми на азота (от 2.71 до 2.32 пъти) и фосфора (от 4.08 до 3.54 пъти); 

променя се слабо активната реакция (рН) - от слабо кисела до неутрална;  намалява 

електропроводимостта (с 13.9%), по веригата ПМсз-5→ ПМсз-6 → ПМсз-7; 

 Утайките, на изход от ПС, имат следния състав: биогенни елементи (в % към СВ) - 

АСВ (11.9-12.0%), общ N (1.69-2.44%), общ Р (0.32-0.46 %), общ К (0.06 -0.09%), общ 

Na (0.017%), и общ органичен въглерод (3.76-5.59%); микроелементи (в % към СВ) - 

Fe (0.29-0.56), Mn (0.004-0.005), Cu (0.003-0.005), Zn (0.02-0.04), и тежки метали (в 

mg/kg към СВ) - Cr (12.2-19.9), Cd (0.25-0.48), Pb (10.9-13.9) и Ni (4.32-7.70); 

микроорганизми (КОЕ/g) - колиформи (1300-9600), E.сoli (100-2000)/E.сoli-титър (0.01-

0.001g), E.сoli O157:H7 (0 КОЕ/g), ентеробактерии (4000-6700 КОЕ/20g), Salmonella spp. 

(200-800 КОЕ/20g); паразити (бр./g) - нематодни яйца на хелминти (0 бр./10g). 

 Подвижните форми на елементите N, P  и K, са по-ниски от общите им форми в 

обезводнените утайки с 5.76 пъти за азота, 2.94 пъти за фосфора и 

1.85 пъти за калия.  

 

2. Установените стойности за тежки метали в утайките, на изход от станцията са 

сравнени с ПДК на тежки метали, посочени в Наредбата за използване на утайките в 

земеделието и с Европейските норми. Същите са под ПДК и не представляват опасност при 

използването им в земеделието. 

 

5.2.2. ПСОВ-Коларово 
 

1. Установено е, че получените утайки от ПС, за периода на проучване (м. Януари  - 

м. Декември  2014 г.),  в пункта за мониторинг (ПМк-5), стойностите на анализираните 

показатели в утайките: 8 физикохимични (АСВ, рН, електропроводимост, общ органичен 

въглерод, общ натрий, общи и подвижни форми на N, Р и К), 8 метала и микроелемента (Fe, 

Mn, Cu, Zn, Cr, Cd, Pb и Ni) и 4 микробиологични и паразитологични показателя (колиформи, 

E. coli/ E.сoli-титър, E.сoli  O157:H7,  ентеробактерии,  Salmonella  spp.  и  яйца  на  хелминти)  

разкриват сходни тенденции на промяна, аналогично и тенденциозно както при утайките от 

ГПСОВ-Стара Загора: 

 

 Променя   се   слабо   съдържанието,   спрямо   отчетените   минимални   и 

максимални  стойности  на:  АСВ  (1.57%),  общ  органичен  въглерод  (1.65 пъти); 

общите  форми на азота (1.39 пъти) и фосфора (1.22 пъти); активната реакция (рН) - от 

неутрална до слабо алкална реакция; променя се значително електропроводимостта, с 

разлика между   минималните и максимални стойности 2.56 пъти; 

   Утайките, на изход от ПС, имат следния състав: биогенни елементи (в %  към СВ) -   

АСВ (4.70-7.40), общ N (0.65-0.90), общ Р (0.40-0.48), общ К (0.04-0.06), общ  Na (0.11-

0.16), и общ  органичен   въглерод (1.33-2.19); микроелементи (в % към СВ) - Fe 

(0.84-1.49), Mn (0.004-0.007), Cu (0.0009-0.0012), Zn (0.004-0.01), и тежки метали (в 

mg/kg към СВ) - Cr (7.02-12.6), Cd (0.21-0.64), Pb (0.16-0.41) и Ni (1.06-3.03); микро-
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организми (КОЕ/g) - колиформи   (32000-250000), E.сoli (900-5000)/E.сoli-титър (0.01-

0.001g), E.Сoli O157:H7 (0-1 КОЕ/g), брой ентеробактерии (260000-420000 КОЕ/20g), 

Salmonella spp. (10000-22000 КОЕ/20g); паразити (бр./g) - нематодни яйца на хел-

минти (0-100 бр./10g). 

 Подвижните форми на основните хранителните елементите за растенията N, P и K, са 

по-ниски от общите им форми в утайките с 5.42 пъти за азота, 3.81 пъти за фосфора и 

1.45 пъти за калия.  

2. Установените стойности за тежки метали в утайките от ПСОВ- Коларово, подобно 

на утайките от ГПСОВ не представляват опасност при използването им в земеделието. 

 

5.3. Статистически обработки и анализи на води и утайки 
 

 

5.3.1. Многофакторен анализ 
 

1. Установено е, че по отношение на физикохимичните показатели за отпадъчните  води  

от  ГПСОВ-Стара  Загора,  факторът  „пункт“  доминира  над фактора „месец“ при 

формирането на концентрациите на показателите: рН, НВ, ХПК, БПК5 и мазнини (73.1 – 

89.1%) и по-слабо - по отношение на общ азот, общ фосфор и сулфати (40.6 - 46.7%). Ролята 

на фактора „месец“ е по-значима от тази на фактора „пункт“ при показателите: Т
о
С (99.3%), 

общ натрий (98.6%), общ калий (67.3%), хлориди (57.8%) и електропроводимост (52.0%). 

Върху показателя електропроводимост  най-силно  влияние  оказва  фактора  „месец“,   

следван от фактора „година“, като пряко свързан със съдържанието на соли в 

отпадъчнитеводи. Влиянието на фактора „станция“ е по-силно от това на факторите „месец“ 

и „пункт“ при показателите електропроводимост (72.0%), общ натрий (69.6%), хлориди 

(62.4%) и   общ калий (59.0%). Ролята на фактора „пункт“ е много по- значима от фактора 

„месец“ и „станция“ проявено при показателите: по-силно при НВ (71.7%), по-слабо - ХПК 

(48.3%), БПК5 (47.5%) и общ фосфор (43.2%), и най- слабо - за общ азот (24.6%) и рН (22.3%). 

 

2. Установено е, че по отношение на микробиологичните показатели за отпадъчните  

води  от  ГПСОВ-Стара  Загора,  факторът  „пункт“  доминира  над фактора „месец“ по 

отношение на микробното число, броя на E.coli и Salmonella spp., като най-силно то е изразено 

при E.coli и Salmonella spp. (54.7 – 54.9%), и по- слабо при микробното число (47.4%). При 

показателите колиформи (33.2 – 34.1%) и ентеробактерии (36.6 – 31.5%)   влиянието на двата 

фактора (пункт и месец) е умерено и близко по въздействие. 
 

3.  Установени  са  положителни  взаимовръзки  за  отпадъчните  води  от ГПСОВ 

между следните двойки показатели: физико-химични показатели (електропроводимост - 

БПК5, електропроводимост - ХПК, общ N – НВ и общ N - общ фосфор, характеризиращи се с 

най-високи стойности на корелационните коефициенти на Pearson, в интервала R
2  

0.95 - 

1.00) и микробиологични показатели (колиформи – E. coli, микробно число - колиформи, 

Salmonella spp.  –мазнини, Salmonella spp.  – колиформи, с корелационни коефициенти на 

Pearson в интервала R
2 
0.91 - 0.98). 

 

4.    Установени  са  положителни  взаимовръзки  за  отпадъчните  води  от ПСОВ-

Коларово единствено между двойката показатели НВ – общ N, при R
2  

=0.95, поради по 

краткия период за мониторинг на отпадъчните води. 
 

5. Установено е, че при утайките от ГПСОВ-Стара Загора, преобладаващото влияние на 

фактора „пункт“ над фактора „месец“ и „година“ е проявено при показателите: силно при 

АСВ (98.2%) и общ органичен въглерод (92.7%), слабо при  общ  фосфор  (79.1%)  и  

електропроводимост  (61.8%)  и  най-слабо  при  рН (37.3%) и общ азот (34.7%). При 

показателя общ азот се отчита по-слабо влияние и на месеца (20.3%), едновременно с това на 
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пункта. 
 

5.3.2. Принципен компонентен анализ (PCA) 
 

PCA е приложен за двете пречиствателни станции, за отделните групи показатели на 

отпадъчните води, по пунктове и месеци. 
 

1 . Установено е, че от анализираните групи показатели  само температурата и месеца 

имат положително влияние и по двата фактора F1 и F2. Общият азот, общия фосфор и 

неразтворените вещества са положителни по първи фактор, но са отрицателни по втори, 

докато активната реакция и пунктовете за мониторинг са положителни по  втори фактор  

(F2),  но  са отрицателни по  първи (F1).  Всички останали показатели са отрицателни както 

по първи (F1), така и по втори фактор (F2). 

 

2. Установено е, че от изследваните 11 показателя, четири показателя са със значимост 

над 1. Най-голямо влияние Е=3.727 има показателя температура. На второ място е показателя 

активна реакция (рН) с Е= 2.566, на трето е електропроводимостта с Е=2.311 и на четвърто 

място е ХПК с Е=1.166. Тези показатели се оказват най-важни и имат най-силно влияние 

върху процесите протичащи в пречиствателните станции. 
 

3. Установени са силни положителни взаимовръзки между следните двойки показатели,  

определени  по  Pearson,  за  двете  ПС:  електропроводимост  -  общ натрий,  електро-

проводимост  –  хлориди,  ХПК  -  БПК5,  общ  натрий  –  хлориди, характеризиращи се с най-

високи стойности на коефициента R
2 
=1.00.  

 

6. ПРЕПОРЪКИ ЗА ПРАКТИКАТА 

Анализът на получените резултати и направените изводи ни дават основание да направим 

следните препоръки за практиката: 

1. Прилагане на резултатите от настоящия дисертационен труд за подобряване управлението 

на отпадъчните води в страната, чрез:  

 вземане на адекватни решения, от съответните компетентни органи, за изграждане, 

реконструкция и реновиране на канализационните системи в населените места; 

модернизация на съществуващите и изграждане на нови ГПСОВ на населени места и 

на пречиствателни станции/съоръжения към предприятия за преработка на 

растителни и животински продукти;  

 допълване на нормативната уредба (напр. Наредба № 6 от 09.11.2000 г. за емисионни 

норми за допустимото съдържание на вредни и опасни вещества в отпадъчните води, 

зауствани във водни обекти, ДВ бр. 97/2000 г.), с въвеждане на норми за основни на 

микробиологични показатели, характеризиращи санитарно-хигиенното състояние на 

отпадъчните води, с цел намаляване на риска за околната среда и здравето на хората 

и животните;  

 прилагане на подходящи реагенти (коагулант и флокулант) в ПСОВ (селищни и към 

предприятия преработващи животински продукти), за ефективно отстраняване на 

органичните замърсители, които не променят качеството на пречистените отпадъчни 

води, например - замяна на сега използваните синтетични флокуланти, които 

влошават качеството на пречистените отпадъчни води, с близки по състав природни 

или синтетични такива; 

 разработване и въвеждане на екологично насочени програми за безопасно и 

рационално използване на отпадъчните  води и на утайките в земеделието. 

 

2. Създадените линейни регресионни модели за определяне съдържанието на хлориди, общ 

натрий, ХПК и БПК5 на отпадъчните води, чрез стойностите на показателя 

електропроводимост за ГПСОВ-Стара Загора и ПСОВ-Коларово, могат да бъдат успешно 
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прилагани за определяне на тези инградиенти в отпадъчните води и за други ПС в 

страната, с подобни технология и етапи на пречистване. 

 

3. Използване на разработения научен труд за разработване на адекватни практики от 

компетентните органи към МОСВ, МЗХ, РИОСВ и Басейнови дирекции, за намаляване на 

риска от заразяване с чревни патогенни микроорганизми, и от негативното въздействие на 

евентуални замърсители (над допустимия праг) в отпадъчните води, при заустването им в 

повърхностни водоизточници, респективно при използването им за напояване на 

земеделски култури, и в утайките при използването им като органичен тор.  

 

4.    Създаване на база-данни към МЗХ за състава и качеството на отпадъчните води и 

утайките от действащите в страната ПСОВ (селищни и към предприятия преработващи 

животински продукти), която да се използва за предоставяне на актуална информация на 

потребителите, които ги използват като средства за напояване и наторяване, както и за 

разработване на програми и прогнози за тяхното най-ефективно оползотворяване. 

 

7. ПРИНОСИ НА ДИСЕРТАЦИОННИЯ ТРУД 
 

7.1. Приноси с методологичен характер 
 

1. Разработена и изпитана е методология за изследване и оценка на качеството на 

отпадъчни води по физикохимични показатели (T
o
C, електропроводимост, рН, НВ, ХПК, 

БПК5, общ N, P, K и Na, хлориди и сулфати) - в 4 пункта за мониторинг (вход и изход от 

биобасейните, след вторичните утаители и изход), по съдържание на тежки метали (Fe, Mn, Cu, 

Zn, Cr, Cd, Pb и Ni) и микроорганизми (микробно число, колиформи, E. coli, общ коли-титър, 

E. coli-титър, чревни патогенни микроорганизми  –ентеробактерии  и  Salmonella  spp.)  в  2  

пункта  за  мониторинг (вход, изход), и на утайки по физикохимични (АСВ, рН, електро-

проводимост, общи форми на макроелементите N, P и общ орг. въглерод) - в 3 пункта за 

мониторинг (след лентите за уплътнена утайка, на изход от метантанка, на изход от 

станцията), по съдържание на тежки метали (Fe, Mn, Cu, Zn, Cr, Cd, Pb и Ni), подвижни 

форми на N, P, K, общ Na, микробиологични показатели (колиформи, E. coli, E. coli-титър, E. 

coli О157:Н7,  чревни патогенни микроорганизми – ентеробактерии, Salmonella spp.) и яйца на 

хелминти – в един пункт за мониторинг (на изход) на ГПСОВ-Стара Загора,  която  успешно  

може  да  се  прилага  при  изследване  на  други  ГПСОВ. Принос, който обогатява 

методологиите за изследване на отпадъчни води. 

 

2. Разработена и изпитана е методология за изследване и оценка на качеството на 

отпадъчни води по физикохимични показатели (T
o
C, електропроводимост, рН, НВ, ХПК, 

БПК5, общ N, P, K и Na, хлориди и сулфати) - в 4 пункта за мониторинг (вход, преди и след 

биобасейните, изход) по съдържание на тежки метали (Fe, Mn, Cu, Zn, Cr, Cd, Pb и Ni), 

микроорганизми (микробно число, колиформи, E. coli, общ коли-титър, E. coli-титър, чревни 

патогенни микроорганизми – ентеробактерии и Salmonella spp.) в 2 пункта за мониторинг 

(вход, изход), и на утайки по физикохимични (АСВ, рН, електропроводимост, общи и 

подвижни форми на макроелементите N, P, К, общ Na и орг. въглерод ), тежки метали и 

микроелементи и микробиологични показатели (колиформи, E. coli, E. coli-титър, E. coli 

О157:Н7, чревни патогенни микроорганизми  – ентеробактерии, Salmonella spp.) и яйца на 

хелминти – в един пункт за мониторинг (на изход) на ПСОВ за преработка на птиче месо (с. 

Коларово), която успешно може да се прилага при изследване на други ПСОВ към 

предприятия преработващи животински продукти. Принос, който обогатява методологиите 

за изследване на отпадъчни води.  
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7.2. Приноси с научно-приложен характер 
 

А. Отпадъчни води 

 

1. За първи път е направена оценка на качеството на отпадъчните води от две ПС в 

страната (ГПСОВ-Стара Загора и ПСОВ-Коларово), по микробиологични показатели 

(микробно число, колиформи, E. coli, общ коли-титър, E. coli-титър, чревни патогенни 

микроорганизми – ентеробактерии и Salmonella spp.), преди заустване във водоприемниците и 

като ресурс за напояване на земеделски култури, с определяне на рисковите замърсители (E. 

сoli-титър, Salmonella spp., ентеробактерии) и условията, при които тези води могат да се 

използват за тази цел. Принос с оригинален и приложен характер. 

 

2. Създадена е експериментална база-данни за отпадъчни води от най- модерната в 

страната ГПСОВ и от ПСОВ към предприятие за преработка на птиче месо, по 13 

физикохимични (електропроводимост, общ К и Na, хлориди, сулфати, тежки метали и 

микроелементи - Fe, Mn, Cu, Zn, Cr, Cd, Pb и Ni) и 6 микробиологични (микробно число, брой 

колиформи, брой E. coli, общ коли-титър, E. coli-титър, чревни патогенни микроорганизми – 

брой ентеробактерии, брой Salmonella spp.) показателя. Принос с научно-приложен характер. 

 

3. Установена е причината, променяща качеството на отпадъчните води, след 

физикохимичното стъпало на пречиствателна станция за преработка на птиче месо, дължащо 

се на използвания флокулант (Praestol 650 BC), водещо до повишаване съдържанието на 

хлориди и общ натрий в пречистените отпадъчни води, което е важна предпоставка за търсене 

и прилагане на по-ефективни препарати и технологични решения. Принос с елементи на 

оригиналност и научно-приложен характер. 

 

4. Чрез прилагане на двуфакторен анализ е установена силата на влияние на факторите 

„пункт“ и „месец“ при формиране на концентрациите на физикохимичните и микро-

биологичните показатели на отпадъчните води. Влиянието на фактора „пункт“ се свързва с 

отделните етапи на пречистване, респективно с промяната в състава на отпадъчните води, 

добавката на реагенти (коагуланти, флокуланти), активна утайка и др., както и с присъствието 

на микроорганизми, E. coli и Salmonella spp., а на фактора „месец“ – с промяната на 

солевото съдържание на водите и с промяната на температурата през отделните сезони. 

Принос с оригинален и приложен характер. 

 

5. Чрез прилагане РСА е доказано: а) как се повлиява съдържанието на изслед- ваните 

физикохимични показатели в отпадъчните води от двете ПС, групирани по тежест, по 

средните им стойности, от двата фактора  – F1 и F2; б) наличие на значими корелационни 

взаимовръзки (R
2
=1.00) между някои физикохимични (електропроводимост - общ натрий, 

електропроводимост – хлориди, ХПК - БПК5, общ натрий – хлориди) и микробиологични 

(Salmonella spp. – E. coli,   Salmonella spp. – колиформи и E. coli – колиформи) показатели на 

изследваните води от пунктовете за мониторинг. Разкритите взаимовръзки допринасят за 

изясняване на сложните химични и микробиологични процеси през отделните етапи на 

пречистване на отпадъчните води и могат да се използват за усъвършенстване на технологиите 

в пречиствателните станции. Принос с оригинален и приложен характер. 

 

6. Установени са тенденциите в изменение съдържанието на различни физико- химични 

показатели на отпадъчните води от ПС, разпределени на две основни групи: а) според 

позиционирането им: I-ва група: отпадъчни води (ГПСОВ-Стара Загора) и II-ра група: 

отпадъчни води (ПСОВ-Коларово), за показателите температура, рН и електропроводимост, 

неразтворени вещества, БПК5, ХПК, хлориди, общ (N, P, K Na); б) в зависимост от месеца на 

пробовземане и пункта, за показателите температура, рН, БПК5, ХПК, общ (N, P, K и Na). 
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Принос с оригинален и приложен характер. 
 

      7. Създадени са линейни регресионни модели за определяне съдържанието на хлориди, 

общ натрий, ХПК и БПК5  чрез електропроводимостта на отпадъчните води, в разгледаните 

станции (ГПСОВ-Стара Загора и ПСОВ-Коларово), които могат да бъдат успешно прилагани, 

със сравнително висока точност за определяне на посочените показатели и в други 

пречиствателни станции в страната. Принос с оригинален и приложен характер. 

 

Б. Утайки 
 

1. Създадена е база-данни за състава на утайките, от двете пречиствателни станции, по 21 

физико-химични (АСВ, рН, електропроводимост, общ органичен въглерод,  общ  натрий,  

общи  и  подвижни  форми  (N,  Р,  К),  тежки  метали  и микроелементи  (Fe, Mn, Cu, Zn, Cr, 

Cd, Pb и Ni) и 4 микробиологични показателя (колиформи, E. coli, E. coli О157:Н7, чревни 

патогенни микроорганизми – ентеробактерии,  Salmonella  spp.  и  яйца  на  хелминти),  която  

може  до  бъде използвана за обосноваване на бъдещи изследвания, разработване на прогнози, 

както и от земеделски производители. Принос с научно-приложен характер. 
 

2.  Доказано  е,  че  съществува  риск  от  микробиологично  замърсяване  на почвите при 

използване на утайки от ГПСОВ (Стара Загора) и ПСОВ към предприятие за преработка на 

птиче месо (с. Коларово) за наторяване, поради високо съдържание на колиформи, E. coli и 

чревни патогенни микроорганизми – ентеробактерии и Salmonella spp. Принос с научно-

приложен характер. 

 

3. Чрез прилагане на двуфакторен анализ и Pearson корелационен коефициент за утайките 

от ГПСОВ-Стара Загора е установено: а) по-изразено влияние на фактора „пункт“ над 

фактора „месец“ и „година“ върху изменението на физикохимичните показатели (АСВ и общ 

органичен въглерод); б) силни положителни (общ калий - Zn, E.coli титър - Ni, Salmonella spp. 

– E. coli,  Salmonella spp. – колиформи и   E. coli – колиформи) и отрицателни (общ калий – 

Mn, подвижени фосфати - Pb, Mn – Zn, E. coli - Ni, колиформи - Ni, Salmonella spp. - Ni) 

взаимовръзки между минералните вещества и микроорганизмите в утайките (R
2
±1.00). 

Принос с оригинален и приложен характер. 
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Ecological and agro-ecological characteristics and assessment of wastewater and sludge 

from wastewater treatment plants 

Abstract 

The purpose of this dissertation was to make ecological and agro-ecological characteristics of 

wastewater and sludge from Municipal Wastewater Treatment Plant (MWWTP) and from WWTP of a 

meat-processing facility in terms of physicochemical and microbiological parameters, with a view to 

discharge into receiving waters (wastewater) and their suitability for irrigation/fertilization use of 

agricultural land. 

The study was conducted in the period 2013 – 2014 at two WWTP’s, situated in region of Stara 

Zagora city (South-Central part of Bulgaria): MWWTP - Stara Zagora and WWTP of a poultry processing 

facility - Kolarovo village, Municipality Radnevo. 

To achieve the dissertation goal, samples of wastewater and sludge were collected from both 

WWTP’s, once every two months, in the following monitoring points (MP’s): MWWTP – Stara Zagora – 

for wastewater: MPsz-1 (inlet of MWWTP), MPsz-2 (bio-pools), MPsz-3 (settling tanks) and MPsz-4 

(outlet of MWWTP); for sludge: MPsz-5 (outlet of the thickened sludge lines), MPsz-6 (after methane 

tank) and MPsz-7 (outlet of WWTP); WWTP-Kolarovo – for wastewater: MPk-1 (inlet of WWTP), MPk-

2 (bio-pools), MPk-3 (settling tanks) and MPk-4 (outlet of WWTP); for sludge: MPk-5 (outlet of 

WWTP). The sample were analysed on 21 physicochemical (T 
о
С, рН, electrical conductivity, 

undissolved substances, COD, BOD5, total N, Р, К and Na, chlorides, sulphates, fats, heavy metals and 

trace elements – Fe, Mn, Cu, Cd, Pb, Ni and Cr) and 7 microbiological (total number of microorganisms, 

number of coliforms, number of Escherichia coli, total Coli-titre, E. coli-titre, intestinal pathogenic 

microorganisms – enterobacteria and Salmonella) parameters. The treatment efficiency of both WWTP’s 

was determined on the base of physicochemical and microbiological parameters. 

Ecological assessment of the quality of the treated wastewaters from MWWTP – Stara Zagora on 5 

chemical parameters (BOD5, COD, total N, total Р and undissolved substances) and from WWTP – 

Kolarovo on 7 physical-chemical parameters (рН, BOD5, COD, total N, total Р, undissolved substances 

and fats), regulated in Regulation No. 6/2000, determined the treated wastewater from both WWTP’s as 

wastewater, meeting the requirements for discharge in the relevant water bodies – Bedechka river 

(MWWTP) and the Azmaka river, a tributary of Maritsa river (WWTP). 

Agro-ecological assessment of the quality of the treated wastewater from both WWTP’s as a source 

for irrigation made by 26 physical-chemical and microbiological parameters, divided into five groups 

(salination – electrical conductivity;  water permeability - Ca,  Mg,  K; toxicity - Mn, Fe, Cu, Zn, Pb, Ni, 

Cd, Cr; other parameters – biogenic elements content – N and P, sulphates, phosphates, chlorides, рН, 

COD, BOD5, Т
о
С, total hardness, undissolved substances; sanitary-hygienic parameters – total Coli-titre, 

E. coli-titre, intestinal pathogenic microorganisms – enterobacteria and Salmonella), determined  treated 

wastewater as not compliant with the normative requirements for irrigation for all sanitary-hygienic 

parameters for wastewater from MWWTP – Stara Zagora and for some physical-chemical parameters 

(electrical conductivity, total sodium, chlorides, as well as the mean and maximum values of total 

phosphorus), and all sanitary-hygienic parameters (total Coli-titre, E. coli-titre, enterobacteria and 

Salmonella) for wastewater from WWTP – Kolarovo. 

The sludge from both WWTP’s were analysed on 8 physical-chemical (absolute dry content - ADC, 

pH, electrical conductivity, total organic carbon, total Na, total and mobile forms of N, Р and К), 8 heavy 

metals and trace elements (Fe, Mn, Cu, Zn, Cr, Cd, Pb and Ni), and 4 microbiological and parasitological 

parameters (coliforms, E. coli/E.сoli-titre, E.сoli O157:H7, enterobacteria, Salmonella spp. and helminth 

eggs). It was found that in the sludge from MWWTP – Stara Zagora the content of ADC, total organic 

carbon, total forms of nitrogen and phosphorus increases in the treatment process, the рН values are 

changed from slightly acidic to neutral reaction, whereas in the sludge from WWTP – Kolarovo the 

content of ADC, total organic carbon, total forms of nitrogen and phosphorus are changed less in the 

treatment process, the pH values are transformed from neutral to slightly alkaline reaction. The 

composition of the sludge on nitrogen and phosphorus content is close to that of organic manure and can 

be used as fertilizers in agriculture. 
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It was established that the sludge from both WWTP’s complied with the requirements for heavy 

metal and trace elements content, but they did not satisfy the requirements of the Regulation on the 

procedure and manner of utilization of sludge from WWTP’s through its use in agriculture (Council of 

Ministers Ordinance No. 339/ 14.12.2004), due to their microorganisms content (E.coli, 

Enterobacteriaceae, Salmonella spp.) exceed permissible limits / levels. Therefore, the storage of the 

dehydrated sludge for a period of time sufficient to inactivate the pathogenic microorganisms is 

appropriate and proper environmental and agro-ecological viewpoint decision as it reduces the risk for 

both - the environment and the agro-ecosystems. 

Key words: wastewater treatment plant, wastewater, sludge, physical-chemical parameters, 

microorganisms, ecological and agro-ecological assessment 

 


